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BICOM-therapie van endometriose 
Endometriose is een veel voorkomende, goedaardige, vaak pijnlijke chronische ziekte van 
vrouwen, waarbij baarmoederslijmvlies  buiten de baarmoederholte optreedt (ectopisch).    Net 
als het normale slijmvlies van de baarmoeder, verandert het buitenbaarmoederlijke slijmvlies 
van de baarmoeder ook tijdens de menstruatiecyclus. Symptomen zijn dysmenorroe, buik- en 
rugpijn. Voor de bioresonantiemethode is het belangrijk dat men zowel een verstoring van de 
hormo-nale balans  als   een algemene en/of lokale toxische belasting op het 
baarmoederslijmvlies of de endocriene belasting kan meten.   Bij  bestaande chirurgische  
ingrepen worden littekens in deze gebieden toegevoegd, mogelijk ook een belasting van 
allopathische geneesmiddelen.  

De exacte therapeutische benadering kan niet  worden gegeneraliseerd, maar moet worden 
afgestemd op  de betreffende patiënt.  Voor therapie met het BICOM-apparaat komen de 
volgende uitgangspunten naar voren, die indien nodig kunnen worden getest en 
behandeld:  

1. Blootstelling van de slijmvliezen door toxines, drugs, zelftoxines, enz.  
2. Weefselzwakte of weefselzwakte. Verstoppingen door chirurgische ingrepen/littekens 
3. Verontreiniging van de hormoonhuishouding door milieutoxines  
4. Tekort aan  vitaminen/enzymen en sporenelementen 
5. Belasting van het  immuunsysteem of onvoldoende ontgifting door lever en nieren 
6. Stofwisselingsziekte als gevolg van een allergische reactie 
7. Vegetatieve storingen 

De volgende programma's worden aanbevolen voor de behandeling van endometriose en 
moeten idealiter individueel worden getest:    

• Hormonale controle en hormonale stoornis: 980.2/981.1/3420.0*/3050.0/10070 
• Hormonenafgeven stimuleren: 851,0 
• Hypofysenstoring:  916.1 
• Mesenchym (embryonaal bindweefsel)  therapie: 433.1 
• 3-voudige verwarming (hormoonmedium): 270.1/271.1/3360.0*/3361.0* 
• Jodiumpunt (schildklier): 311.4 
• Vegetatieve regulatiestoornis  960.4 
• Menstruatieproblemen: 10104  (3069.0/710.2) 
• Buikproblemen/ontsteking: 3112.0/3037.0 
• Toxinuitleitung:  970.5/3036.0 

* alleen in het nieuwe BICOM optima-apparaat  (model B32, B34 en BM34) 

Houd er rekening mee   dat  naast de basistherapie  maximaal 6 individuele programma's 
moeten worden gebruikt in een therapiesessie.  Voor het gebruik van het 2e kanaal zijn de 
volgende substantiecomplexen beschikbaar:  substantiecomplex "Endometriose"   uit de 
categorie "Gynaecologie".  

Bij endometriosetherapie kan ook een BICOM-chip onder de navel worden geplaatst.  Het past hier 
zowel holistisch energetisch als   lokaal in relatie tot de klacht. 


