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Therapieaanbeveling van de Internationale Medische Werkgroep 
BICOM BioresonantieMethode 
Dames en heren, 

een korte therapieaanbeveling voor artsen en natuurgeneeskundigen die werken met de 
BICOM bioresonantiemethode. De aanbeveling is gebaseerd op de ervaring die de 
Internationale Medische Werkgroep de afgelopen drie decennia heeft opgedaan. 

Beste wensen 

Uw REGUMED Instituut 
 
Wat is het juiste pollenallergie therapie programma? 
Deze vraag betreft veel BICOM therapeuten. Er is nu een breed scala aan keuzes voor 
programma's en programmaketens. 

Vroeger waren de meest optimale instellingen “de individueel geteste therapieparameters”. In 
de huidige BICOM’s zijn de optimale programma’s opgeslagen. Deze programma’;s hebben zich al 
tientallen jaren bewezen. Grotendeels omdat deze in de praktijk door therapeuten zijn 
ontwikkeld. 

In het voorseizoen raden wij een therapie van de basis belastingen aan. Hier onder vallen therapie van  
therapieblokkades (littekens, geopathie, e-smog, wervelblokkades, kaakgewricht,  shocktherapie, 
enz.), versterking van de afscheidingsorganen (met name lever / nier / lymfe) evenals 
basisbelastingen (koemelk / tarwe / candida / amalgaam enz.). In de BICOM Oprima Plus kan 
hierbij gebruik gemaakt worden van de sessies van de gestandaardiseerde basissystematiek. 

Ook een directe pollentherapie heeft zich in het voorseizoen bewezen. Gebruik hiervoor de 
programmaketen 10310. 

Bij acute pollenbehandeling wordt de programmaketen 10317 gebruikt. Het is erg belangrijk om 
de echte stof te gebruiken (pollen, stof etc), en niet alleen de ampullen uit de testset. Het wordt ook 
aanbevolen om regenwater aan de toegangsbeker toe te voegen. Hierdoor wordt een eventuele  
radioactieve belasting (komt veel voor) meteen meebehandeld 

Er moet rekening worden gehouden met verdere milieubelastingen. Dr. Hennecke en mevrouw 
Maquinay bevelen de volgende "milieutoxinemix" aan: Tesafilmstroken (gewoon doorzichtig 
plakband), regenwater, ozon, ozonwater, dieseluitlaatgassen, sigarettenrook, pesticiden, 
bloemengrond, tuingrond, bosgrond; KTT: pesticiden, insecticiden, fungiciden; Schumacher: 
CKW-Mix, mogelijk “Schimmelpilze” (Schimmels) ampul. 
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Als deze therapieen niet tot de gewenste successen leiden, zijn er de volgende alternatieven: 
(volgens Dr. Hennecke en S. Maquinay): 

Onder hoofdmenu / programma individuele parameters: 

Pollen 1: Therapie di = 4 / Normaal = 1 / BDL = 1 tot 6 sec. / V-constant = 4 tot 64 x 3 min. 
 
Pollen 2: Therapie di = 4 / Normaal = 1 / BDL = 1 tot 6 sec. / V-constant = 4 tot 32 x 3 min. 

Pollen 3: Therapie di = 4 / Normaal = 1 / BDL = 1 tot 6 sec. / V-lager = 1 tot 32 x 60 sec. 
(zonder wobbelen, zonder interval), de tijd wordt automatisch ingesteld  op 11 min.  

(Programmaparameters afzonderlijk opslaan - zie onderste alinea - en deze vervolgens 
samenvoegen als een keten). 

Een andere alternatieve aanpak is om te werken met de ketens 10325 Ai of 10326 Di (beide in 
de nieuwe BICOM optima of uitbreidingsmodule 1). 

De therapieën kunnen met tussenpozen van 2-3 dagen worden herhaald. In de regel zijn er 3 
sessies nodig. 

Vaak vertonen pollenallergiepatiënten ook een virale belasting (meestal adenovirussen).  U kunt 
dit verminderen met het programma 996.0 "Virustherapie".  In plaats van de virusampul wordt er 
bloed  in de  ihngangsbeker gedaan.   

In  de nieuwe BICOM optima plus is  een programma (3136.0 "intracellulaire belasting") 
opgeslagen. Goed is om deze éénmaal vóór de pollenbehandeling te doen om energetisch 
gecamoufleerde ladingen (blokkades, toxines, virussen, bacteriën, schimmels,  tumoren, enz.) die 
zich achter andere informatie  verbergen  "zichtbaar"  te maken. Dit maakt het diffuse  
frequentiepatroon ordelijker, beter testbaar en behandelbaar. 

Parameters voor het BICOM optima “oud model”: 
 
(hoofdmenu / enkele parameters / Nr. 5) 

- H + Di Programma: Nr. 1 
- Laagfrequent: nr. 2 
- Bandpass: Nr. 2 => ingesteld op 3,6 Hz 
- Wobbelen: ja => Verst. DL Sym.: 6 
- Versterking: Di naar 15.0, H naar 3.2 loopt mee 
- Verst.  DL-tempo: 50 
- Tijd: 8 minuten 

Volg de informatie in het apparaat en sla deze op als uw eigen-programma.   

Wij wensen u veel succes bij de implementatie van onze tips! 


