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Neurodegeneratieve aandoeningen – Rony Veld Rony werkt sinds 2004 als orthomoleculair en natuurge-

neeskundig therapeut in haar praktijk “ConnectiveCare”. Verder werkt ze als gastdocent. Tijdens deze 

voordracht zal Rony een wetenschappelijke, empirische en persoonlijke verkenning weergeven van neuro-

degeneratieve processen, gezien vanuit de biochemie en vanuit de biofysische geneeskunde. Welke over-

eenkomsten zien we bij neurodegeneratieve aandoeningen zoals MS, dementie en SMA? Wat start het 

proces op en welke omstandigheden spelen een rol? Hoe zit het met de “inner life of cells” onder invloed van verschil-

lende niveaus van ons bestaan? Rony zal een aanvang maken om de matrix van inzichten en verbindingen van sympto-

men en processen in beeld te brengen. 

 

Straling, chemische en biologische veroorzaker van ziekten – Erik Noteboom  De mens is, zoals we hier nu 

zijn, perfect om op deze planeet te leven. Het lichaam heeft duizenden jaren evolutie overleefd en kan al-

leen door externe oorzaken uit balans worden gebracht. Het is dan ook interessant om uit te zoeken 

waarom mensen ziek worden in hun leefomgeving. Plaatsen waar veel tijd wordt doorgebracht zijn vaak 

verantwoordelijk voor het ontstaan van ziekten, en met name de slaapplek want hier dient men van de 

overdag opgedane schade te herstellen. Tijdens de lezing worden de 7 vormen van straling voorgesteld en met metin-

gen en demonstraties uitgelegd waarom ze zo’n impact hebben, daarnaast komen er tips hoe mensen effectief te de-

blokkeren en een optimaal resultaat met de therapie te verkrijgen is. 

 

Blokkades opheffen volgens biologische inzichten Rob Kemper Als ex-biologiedocent  bekijkt Rob zijn cli-

enten als bioloog en niet als arts. Wanneer wij stoffen niet kunnen afbreken en/of kunnen uitscheiden gaan 

wij de doorstroming in ons lichaam blokkeren.  Dit kan in de bloedvaten, maar ook in de organen zelf zijn. 

Om hiervan te ontslakken zijn verschillende “oplosmiddelen” nodig afhankelijk van het  soort belasting. 

Denk hierbij aan lactose, aardappeleiwitten, teer, kokos, alcohol en medicijnen. Daarnaast speelt de darm-

flora een belangrijke rol. Een virus, welke de laatste 3 jaar de griepepidemie heeft veroorzaakt, doodt een deel van onze 

eiwitsplitsende flora en kan extreme klachten veroorzaken. Hoe pakken wij dit aan? 

 

Neurotransmitters profiel in de bioresonantie praktijk – Edwin Wiersma Het menselijk lichaam bestaat 

uit een veelomvattende samenwerking tussen organen, cellen, systemen en gedragingen zoals slapen, wa-

ken, denken, onthouden, waarnemen, spreken, voelen, bewegen en handelen. Neurotransmitters zijn de 

boodschappers die dit alles regelen. De hersenen bevatten miljarden neuronen, die via neurotransmitters 

met elkaar communiceren. De belangrijkste neurotransmitters zullen besproken worden o.a. acetylcho-

line, dopamine, GABA en serotonine. Met behulp van voedingsadviezen en het gericht adviseren van voedingssupple-

menten in combinatie met bioresonantie kunnen we de belangrijkste neurotransmitters selectief beïnvloeden. 

 

Voeding en leefstijl – Coby Bouwkamp Orthomoleculair therapeut Coby Bouwkamp schreef in 2002 een 

succesvol gezondheidsprogramma. In de jaren daarna heeft zij dit, samen met haar zus Alda Dekker, verder 

doorontwikkeld tot het 3Care Cell Protection concept. Het doel is de cliënt aan te moedigen zelf mee te 

werken aan de kwaliteit van leven, met voeding en leefstijl. Mensen helpen het beste uit zichzelf te halen. 

Een goede samenwerking tussen cliënt en behandelaar vraagt om motivatie, inzicht en een helder plan van 

aanpak voor beide partijen. Hiermee brengen we een gezonde samenwerking weer terug in de spreekkamer van de 

zorgverlener en in de keuken van de client. 

 

Geslachtshormonen - Wanneer het innerlijke vuur dooft – Wolfgang Rohrer (Duits gesproken) Hormo-

nen zijn van vitaal belang. Dit is algemeen bekend voor schildklierhormonen en bijnierhormonen. In ge-

slachtshormonen is de rol in termen van levensfasen van adolescentie en seksuele volwassenheid bekend, 

met name de effecten op de functie van de geslachtsorganen, maar de effecten van geslachtshormonen 

van algemene aard zijn minder bekend. In deze lezing zal worden aangetoond welke extra belangrijke 

functies deze hormonen hebben, hoe de deficiëntiesymptomen van de geslachtshormonen worden weer-

gegeven in het klinische beeld en hoe de gevolgen van hormoontekortsymptomen therapeutisch kunnen worden aange-

pakt in allopathische en complementaire geneeskunde (inclusief BICOM-therapie). 
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 Van roes- tot genezend middel - Cannabis als therapeutisch middel – Wolfgang Rohrer (Duits gespro-

ken) In deze workshop wordt alles uitgelegd over de inzet van cannabis in allopathische en in complemen-

taire geneeskunde. Hoe belangrijk is de cannabinoïden-testset in de BICOM-therapie en hoe wordt deze 

gebruikt? Wolfgang Rohrer rondde zijn medische studies af in 1982 en heeft sinds 1991 een eigen praktijk 

voor algemene interne, manuele geneeskunde en psychotherapie in Klosters, Zwitserland. Wolfgang werkt 

bovendien sinds 2000 voor Regumed als internationaal seminar spreker. 

 

Bicom Multisoft, zeer gebruikersvriendelijke software voor het eenvoudiger bedienen van uw Bicom en 

het sneller en vollediger uitvoeren van tests – Artur Kerner Tijdens deze zeer interactieve workshop, 

waarbij veel ruimte is voor uw vragen en het inbrengen van uw eigen casuïstiek, maakt u kennis met de 

Bicom Multisoft software. U zult ervaren dat het bedienen van uw Bicom (alle modellen inclusief de Bicom 

2000) met de module “Pilot” veel eenvoudiger, sneller en overzichtelijker kan dan u gewend bent. De mo-

dule “Test” biedt u de mogelijkheid om 12.000 digitaal opgeslagen ampullen en recepten eenvoudig te testen en in te 

zetten in uw therapie. 

 

Herkennen van en leren omgaan met je eigen blokkades als therapeut – Sabine Jürgens U heeft geleerd 

blokkades bij uw cliënt te testen en te behandelen. Maar hoe is het met u? Tijdens deze workshop wor-

den verschillende vormen van problemen van de therapeut zelf besproken die zich kunnen uiten als een 

blokkade in het werk met uw cliënt aan de Bicom. Niet voor alle aandachtspunten zullen ter plekke oplos-

singen te vinden zijn. Maar vooral door het uitwisselen met collega’s en de praktische benadering door 

Sabine ontwikkelen zich inzichten die een positieve uitwerking zullen hebben in uw specifieke situatie binnen uw prak-

tijk. Sabine Jürgens werkt sinds 22 jaar als Bicom Therapeut en Coach in haar praktijk in Coevorden en geeft bij  Fitronics 

de opleidingsmodules “patiënteigen frequenties” en “pathogene stoffen”. 


