DE OORZAAK VAN DE ZIEKTE EN AANDOENING

DEEL II - PRAKTIJK
1) ENKELVOUDIGE ZIEKTEN (40 voorbeelden)
Ziekten die worden veroorzaakt door één of twee micro-organismen (bacterie en/of
virus) of een dysfunctie gezien vanuit de ware oorzaak:
1. Abneu
2. ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose)
3. Amandelen
4. Anorexia
5. Artritis
6. Artrose
7. Conjuntivitis: zie oogontsteking
8. Crohn, ziekte van
9. Fistel
10. Geboorte-afwijkingen
11. Gewrichtspijn
12. Griep, verkoudheid
13. Gingivitis: zie tandvleesontsteking
14. Hernia
15. Herpes
16. Hoge bloeddruk
17. Hooikoorts
18. Keelamandelen: zie Amandelen.
19. Keelpijn
20. Kleefstoffenallergie
21. Koortslip
22. Likdoorn
23. Mazelenvirus
24. Menstruatiepijn, Menstruatieklachten: Zie www.biofix.nu/publicaties/
25. Moederschoot
26. Obesitas
27. Oogontsteking of Conjuntivitis
28. RLS of Restless Leg Syndrome
29. Schouderpijn
30. Scoliose
31. Stuitje, pijn aan het stuitje, pijn aan de stuit of staartbeen
32. Stralingsgevoeligheid
33. Stuitligging
34. Tandvleesontsteking of Gingivitis
35. Tinitus
36. Verminderde vruchtbaarheid: Zie artikel http://www.biofix.nu/publicaties
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37. Vruchtbaarheid
38. Wratjes
39. Zweten, overmatig
40. Staat jouw aandoening er niet bij: vraag me per mail: doe@biofix.nu

ENKELVOUDIGE ZIEKTEN:
Abneu: Ademhalingsstoornis waarbij verbetering kan optreden als we herinneringen
aan traumatische ervaringen (verdrinking, verstikking, hete lucht inademing) die
verkregen zijn vanuit de familielijnen opsporen en neutraliseren.
ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose). Bij patiënten met deze aandoening vinden
we meestal krachtige pathogenen als: Mycobacterium Tuberculosis (Schouderspier),
Streptococcus Faecalis (Cervicaalplexus), Mycobacterium Leprae (Schouderblad),
Corynebacterium diphtheriae (Subclavia) en Treponema Pallidum (Bovenarm)
samen met het Citomegalovirus (Ogen) en Rabiësvirus (Oksels). We spreken
daarom bij dit soort degeneratieve aandoeningen van de gevaarlijke driehoek die het
bovenste gedeelte van de thorax uitbeeldt omdat alle deze micro-organismen zich in
dit gebied bevinden. Vanwege het degeneratieve karakter die de gif- en afvalstoffen
van deze micro-organismen is het vertragen of stoppen van de aandoening een
uitgangspunt. Ook als we de bacteriën, virussen en toxoïden neutraliseren en het
celmembraan en celorganellen corrigeren blijven er processen voortschrijden die we
binnen de reikwijdte van Biofix en Acupunctuur meridianen niet begrijpen.
Amandelen: chronisch ontstoken keelamandelen worden veroorzaakt door het
Herpes2 virus (Bmp: Amandel - Amandel) samen met een bacteriële co-infectie zoals
bijvoorbeeld Streptococcus Fragilis (Bmp: Kaakhoek – Kaakhoek).
Anorexia_1 bacterieel: wordt soms veroorzaakt door een bacteriële infectie in de
lever door de Morganella typhi (onderste leversegmenten) waardoor alle eetlust
verdwijnt. Er zijn uiteraard meerdere oorzaken die buiten de reikwijdte van Biofix
liggen.
Anorexia_2 traumatisch: kan voorkomen uit onbewuste traumatische ervaringen
(gedurende de zwangerschap of jeugd). De trauma('s) kunnen worden opgespoord
en met de Bio-energetica geneutraliseerd waardoor herstel gemakkelijker kan gaan.
Artritis_1 in één of meerdere gewrichten: wordt veroorzaak door een bacteriële
infectie die in de buurt van het gewricht zit. Volgens mij bestaan er geen bacteriën
die direct in het gewricht zitten maar uitsluitend gifstoffen en reststoffen die tussen de
gewrichtselementen gaan zitten. Artritis in de polsen en handen komt door de
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bacterie in de bovenarm. Artritis in de heupen door een Chlamydiabacterie in het bot
van het bekken of door enkele bacteriën in de onderbuik en/of darmen.
Artritis_2 in alle gewrichten: wordt veroorzaakt door twee bacteriën die in samenspel
zoveel gifstoffen en afvalstoffen produceren dat ze nagenoeg alle gewrichten in het
lichaam bevuilen. Gif- en afvalstoffen gaan naar de potentiële ruimten van het
lichaam en dat zijn o.a. de ruimten tussen onze gewrichten.
Artrose: is een gevolg van chronische artritis. Zie artritis.
Conjuntivitis: zie oogontsteking.
Crohn, ziekte van: wordt veroorzaakt door twee bacteriën in het spijsverteringskanaal
of één bacterie en één parasiet.
Fistel: wordt veroorzaakt door een combinatie van minstens twee infectueuze
bacteriën waarbij geen abces ontstaat maar een intelligent kanaal naar buiten het
lichaam zodat het ontstekingsvocht (resten van lichaamscellen, witte
bloedlichaampjes, bacteriële infectie en celvocht etc.) kan worden afgevoert. De
locatie van de bacteriën bepaalt de locatie van het fistel. We kunnen de bacteriën
opsporen en neutraliseren waardoor het lichaam zich kan herstellen.
Geboorte-afwijkingen: de oorzaak ligt in infecties in het lichaampje van het
ongeboren kind door virussen en/of bacteriën. Groeistoornissen worden veroorzaakt
door energievelden op specifieke locaties die een normale celgroei bemoeilijken.
Gewrichtspijn: wordt veroorzaakt door bacteriële gifstoffen die zich in het gewricht
afzetten. Bekende bacteriën zijn Neisseria gonorrhoeae, Meningokokken,
Treponema Pallidum.
Griep, verkoudheid: veroorzakers zijn Influenza virus (luchtpijp), Haemofilus
Influenzae bacterie, Neisseria Catarralis bacterie.
Gingivitis: zie tandvleesontsteking.
Hernia_1 (van de tussenwervelschijven): wordt veroorzaakt door één of twee
bacteriële infecties die het relatief zachte kraakbeen van de tussenwervelschijven
aantast (erodeert) waardoor de schijf sterkte verliest en beging uit te puilen met alle
gevolgen van dien. Er is geen sprake van slijtage maar van het langzaam
verzwakken en aantasten (erosie) van het kraakbeen door de bacteriële of
parasitaire infectie. Er zijn over de gehele wervelkolom vele mogelijkheden. Ik noem
de statistisch meest voorkomende oorzaken in (a) de nek door de parasieten
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Balantidium Tifo (Bmp: Nek – Nek) (b) hoge rug door de bacterie Legionella (Bmp:
Thoracaal 2 – Thoracaal 2) en (c) lage rughernia door: Neisseria gonorrhoeae (Bmp:
L4 – L4) en Staphylococcus aureus (Bmp: L5-L5).
Herpes1: genitalis (virus in de dikke darm, Bmp: colon asc – colon desc)
Herpes2: bucalis (virus in de keelamandelen, Bmp: Amandel – Amandel)
Herpes2: bucalis, (virus in de onderarm, Bmp: Cubitus – Cubitus)
Herpes4: bucalis (virus in de mondhoekjes)
Herpes5: genitalis (virus op de ureter en geeft veelal urineweginfectie)
Herpes6: genitales (virus in de femoraalzenuw, geeft restless legs syndrome)
Herpes7: genitales (virus in de blaas), medeverantwoordelijk voor blaasontsteking
Herpes8: locatie en Bmp (biomagneetpaar) nog niet ontdekt.
Hoge bloeddruk_1: er zijn bijna altijd meerdere oorzaken tegelijkertijd aan te wijzen
waar onder een dysfunctie van de Carotis (halsslagader) Bmp: Carotis – Carotis.
Hoge bloeddruk_2: een mede oorzaak ligt veelal in een bloedstuwing in één van de
grote organen (Lever, Nieren, Milt). Vanwege een bacteriële infectie wordt de
doorbloeding van het orgaan belemmerd waardoor er overal een hogere druk
ontstaat.
Hooikoorts_1 Bacterieel: ook van hooikoorts is de oorzaak meestal meervoudig,
waaronder een chronische infectie van de holtes of traanbuisjes door de
aanwezigheid van bijv. Klebsiella Pneumoniae (traanbuisje), Haemophilus Influenzae
(Neusbijholte, Voorhoofdholte, Kaakholte), Neisseria Catarralis (oogleden).
Hooikoorts_2 Viraal: een mede oorzaak kan een chronische virale infectie in het
hoofd zijn, door Enterovirus (jukbeen), Orf-virus (infra-orbitaal onder de ogen),
Keelamandelen: zie Amandelen.
Keelpijn: wordt veroorzaakt door de Yersinia bacterie (Bpm: Keel – Keel).
Kleefstoffenallergie. Traumatische ervaring meestal overgedragen via de familielijn
uit het verleden (middeleeuwen) met kleefstof zoals hete pek en olie e.d.
Koortslip: wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld het Herpes-2 virus (Bmp: Amandel –
Amandel) en/of samen met het Herpes-3 virus (Bmp: Mondhoek - Mondhoek).
Likdoorn: wordt veroorzaakt door een wratjesvirus in associatie met een schimmel.
Dit kan bijvoorbeeld het Mircosporum schimmel zijn (Bmp: Enkel – Enkel) samen met
het Steelwratjesvirus (Bmp: Retrotensor – Retrotensor, spier in het bovenbeen).
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Vaak is ook het voetschimmel Trichophyton verantwoordelijk (Bmp: Grote teen –
Grote teen). Eeltplekken, druk op de voet en klemmende schoenen zijn geen
oorzaken maar verergeraars of triggers.
Mazelenvirus (virus in de maag). Ook de vaccinatievariant die om die reden zoveel
reflux en maagproblematiek bij hele jonge kinderen geeft)
Menstruatiepijn, Menstruatieklachten: zie www.biofix.nu/publicaties
Obesitas_1 bacterieel: wordt veroorzaakt door bacteriële infectie(s) in de dikke darm.
De dikke darm functioneert niet meer goed door de gifstoffen en grote hoeveelheden
mucus die deze bacteriën produceren. Er zijn uiteraard andere oorzaken die buiten
de reikwijdte van Biofix vallen.
Obesitas_2 traumatische herinnering: kan komen uit de vaderlijn en/of moederlijn
waarbij de herinnering van een voedseltekort of hongerperiode alle lichaamscellen
aanspoort zich in een verzadigingsmodus (d.m.v. polipeptiden) te brengen hetgeen
ons handelen beïnvloedt.
Oogontsteking of Conjuntivitis: kent meerdere oorzaken zoals het Citomegalovirus
(Bmp: Oog – Oog) of het Aspergillus-schimmel (Bmp: Ooghoek – Ooghoek). Maar
ook kan het oog geïrriteerd zijn door spanning op de oogzenuw (Bmp: Nervus
Opticus – Nervus Opticus).
RLS of Restless Leg Syndrome. Kent meerdere oorzaken, maar vaak zien we: Virale
aandoening van de Ischiaszenuw door het Poliomyelitis virus (Bmp: Ischias R-L) of
het Herpes6-virus op de femoraalzenuw (Femoraal zenuw - Femoraal zenuw).
Schouderpijn: wordt veroorzaakt door een bacteriële of virale infectie in dit bereik
zoals bijvoorbeeld de Treponema bacterie (Bmp: Deltoideus – Deltoideus) in de
bovenarmspier, of Rabiësvirus in de oksel (Bmp: Oksel – Oksel).
Scoliose: kan worden veroorzaakt door een bacterie en parasiet die een continue
afvalstoffenstroom produceren die langs de wervelkolom vanuit het hoofd of
cervicaal-wervels of de bovenste thoracale wervels door de zwaartekracht naar
beneden stromen. Als een bacterie in associatie (symbiose) met een parasiet leeft,
krijgen ze samen een zeer pathogeen karakter. De zeer grote gif- en
afvalstoffenstroom is belastend voor de bot en kraakbeenweefsels van de
wervelkolom.
Heel vaak gaat deze aandoening gepaard met een dysfunctie van de polariteit van
het individu waardoor hij niet uitgerekt maar ingedrukt wordt tussen vader zon (-) en
moeder aarde (+).
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Stuitje, pijn aan het stuitje, pijn aan de stuit of staartbeen: Blessure uit het verleden
(Bmp: Staartbeen – Nier). Virale aandoening door het Rotavirus (Staartbeen –
Staartbeen).
Stralingsgevoeligheid: ligt mogelijk in de buitenste lagen van onze aura. Lichte
verbetering treedt op indien de aura wordt gedicht en het elektro-magnetische veld
wordt gerepareerd.
Stuitligging, van het ongeboren kind: wordt principieel veroorzaakt door een
dysfunctie van de polariteit van de moeder (baarmoeder).
Het kind in de buik heeft zijn eigen (juiste) polariteit (+ hoofd, - voeten) en richt zich
naar de moeder. Is de polariteit van de moeder geïnverteerd dan bestaat de kans op
stuitligging. Door de vrouw voor de zwangerschap te corrigeren, zal het kind zich op
juiste wijze vestigen in de moeder.
Zie ook artikel http://www.biofix.nu/publicaties
Tandvleesontsteking of Gingivitis: wordt veroorzaak door een bacterie in de kaak
zoals bijvoorbeeld de Neisseria gonorrhoeae (Bpm: Onderkaak – Onderkaak) of de
Streptococcus Fragilis (Bmp: Kaakhoek – Kaakhoek).
Tinitus: wordt mogelijk veroorzaakt door een verontreiniging van de nieren.
Verkoudheid, Griep: Influenza virus (Bmp: Luchtpijp – Luchtpijp), Haemofilus
Influenzae bacterie, Neisseria Catarralis bacterie
Verminderde vruchtbaarheid: Zie artikel http://www.biofix.nu/publicaties
Vruchtbaarheid: Moederschoot (geheel thema op zich met elementen als
vermannelijking van de westerse vrouw in denken, houding, kleding, haardracht,
arbeid en gewoonten).
Wratjes_1, gewone wratjes (meestal op de handen): Gewone wratjes virus in
combinatie met één ander huidaandoend virus (bijv. waterwratje, mazelenvirus,
waterpokkenvirus, herpesvirus).
Wratjes_2, waterwratjes: ze kunnen overal op het lichaam voorkomen en worden
hoofdzakelijk veroorzaakt door het Waterwratjesvirus (mollusco contagioso met Bmp:
Lever – Long links soms rechts) in combinatie met een ander huidaandoend virus
(gewone wratjesvirus, steelwratjesvirus, papilloma humanavirus, herpesvirus) of een
bacteriële infectie die de plaats op het lichaam bepaald.
Heeft een kind bijvoorbeeld waterwratjes op het gezicht is meestal het Herpesvirus
(Herpes2: keelamandelen of Herpes4: mondhoekje) verantwoordelijk. Zijn de
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waterwratjes op de buik dan is het Waterpokkenvirus verantwoordelijk (Bpm: Ureter –
Ureter, is de buis van de nieren naar de blaas).
Zweten: overmatig zweten wordt veroorzaakt door een Bijnierdysfunctie (Bmp: Bijnier
R-L) of het Mazelenvirus (Bmp: Maag – Bijnieren) of Pseudomona Aeruginosa (Bmp:
Bijnieren – Long).
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2) COMPLEXE ZIEKTEN (100 voorbeelden)
Ziekten die door een combinatie van meerdere zeer specifieke micro-organismen
worden veroorzaakt (virus, bacterie, schimmel, parasiet, dysfunctie).
Waarom heb ik …..
1.
Ziekte van Hodgkin
2.
Ruggenmergkanker
3.
Longkanker
4.
Baarmoederkanker
5.
Teelbalkanker
6.
Borstkanker links
7.
Borstkanker rechts
8.
Nat Gangreen
9.
Droog Gangreen
10.
Cyste in de borst
11.
Uterus Myomatosus
12.
Galstenen
13.
Nierstenen
14.
Karposi-sarcoom
15.
Longemfyseem
16.
Degeneratieve Gewrichtsreuma
17.
Psoriasis
18.
Pterygium rechts
19.
Pterygium links
20.
Ziekte van Huntington
21.
Alzheimer
22.
Grote wratten
23.
Nefrotisch syndroom (1)
24.
Osteosarcoom in de pols
25.
Osteosarcoom in de enkel
26.
Nefrotisch syndroom (2)
27.
Lever syndroom
28.
Hypokaliëmie
29.
Pancreas syndroom, Ramses
30.
Non-Hodgkin (1)
31.
Non-Hodgkin (2)
32.
Fout-positieve Baarmoederhalskanker
33.
Werkelijke Baarmoederhalskanker
34.
Abces in de borst
35.
Uveïtis
36.
Retinitis Pigmentosa
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

Multiple Sclerose
Ziekte van Bechterew (spondylitis ankylopoetica)
Osteomyelitis
Nefrotisch syndroom (3)
Fout-positieve aids
Fout-positieve aids (2)
Longtuberculose met abces
Rectale bloeding
Fout-positieve Diabetes
Fout-positieve Reumatoïde Artritis
Bronchiëctasieën
Neuspoliepen
Trombo-embolie in de long
Ziekte van Best
Nierinsufficiëntie
Chronische Gastro-enteritis
Melanoom - Huidkanker
Longfibrose
Gliobastoma
Neurofibroom
Cystic fibrose
Myasthenia gravis
Hypofyse adenoom
Glaucoom
Astrocytoom
Fout-positieve Trombocytopenische Purpura
Diabetes Mellitus Juvenilis
Hypogastrische koliek
Oxyuriasis
Lage rugpijn
Nierstenen (2)
Syndroom geconstateerd bij Ingrid
Fout-positieve Reumatoïde Artritis (2)
Fout-positieve Alzheimer
Cardiomegalie
Nierstenen (3)
Myelocele, Myelomeningocele
Persistente ductus arteriosus
Fout-positieve Lupus met verandering van de bloedplaatjes
Lupus Erythematodes (SLE)
Fibromyalgie
Staar
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79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

Hypofyse adenoom (2), Acromegalie
Ziekte van Graves
Intestinale obstructie
Fout-positieve Pterygium
Hemangioom in de tong
Rectumkanker
Fout-positieve Uterus Myomatosus
Pancreaskanker
Keratoconus
Platte wrat
Megacolon
Osteochondromatose
Pilonidal ziekte
Epilepsie
Epilepsie (2)
Astrocytoom (2)
Tongkanker
Hepatitis A
Hepatitis B
Hepatitis C (leverdysfunctie of levercirrose zonder bact of virale infectie)
Hepatitis D
Hepatitis E
Hepatitis G
Syndroom van Sjögren
Cysticercose
Gewone Acne
Myelitis transversa
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1. Ziekte van Hodgkin
- Mycobacterium Leprae (bacterie in de schouderbladen)
- Corynebacterium diphtheriae (Diphtherie-bacterie op de ader: Subclavia)
- MKZ-virus (virus op de carina, splitsing van de luchtpijp naar de bronchiën) (virus
op de carina, splitsing van de luchtpijp naar de bronchiën)
- Legionella (bacterie op de tweede borstwervel T2)
2. Ruggenmergkanker
- Mycobacterium Leprae (bacterie in de schouderbladen)
- Meningokokken (bacterie in de wervelkolom)
- Pleuritis-virus (virus in de weefsels van de Pleura = longvliezen)
- Candida albicans (schimmel op een gedeelte of het gehele middenrif)
3. Longkanker
- Mycobacterium Leprae (bacterie in de schouderbladen)
- Pneumococcus (bacterie die altijd in de knieholte zit en aldaar ook de oorzaak is
van "versleten kniën")
- Mycobacterium tuberculosis (TBC bacterie in de Supraspinatum in de schouder)
- MKZ-virus (virus op de carina, splitsing van de luchtpijp naar de bronchiën)
4. Baarmoederkanker
- Mycobacterium Leprae (bacterie in de schouderbladen)
- Yersinia pestis (bacterie in de onderbuik of milt)
- Parvo virus (virus in de weefsels van de Eileider links of rechts)
- Bordetella pertussis (bacterie in de linker onderbuik, ongeveer Sigmoid)
5. Teelbalkanker
- Mycobacterium Leprae (bacterie in de schouderbladen)
- Yersinia pestis (bacterie in de onderbuik of milt)
- Papilloma Humana Virus (meestal in de prostaat, adnexen of urethra)
- Enterobacter cloacae (bacterie in de Colon descendens)
6. Borstkanker links
- Mycobacterium Leprae (bacterie in de schouderbladen)
- Staphylococcus aureus c. (+) (Bacterie in de weefsels van het Pericardium)
- Rabiësvirus (in de oksels, links, rechts of beide)
- Brucella (bacterie in de milt)
7. Borstkanker rechts
- Mycobacterium Leprae (bacterie in de schouderbladen)
- Staphylococcus aureus coagulase (+) (bacterie in dit geval in de Appendix)
- Hepatitis B virus (in de longvliezen, Pleura) (in de lever, Bmp: Pleura - Lever)
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- Morganella typhi (bacterie in de Lever, onderste segmenten)
8. Nat Gangreen
- Mycobacterium Leprae (bacterie in de schouderbladen)
- Clostridium Tetani (Tetanusbacterie is zeer giftig en heeft zijn biotoop in de nieren)
- Malassezia furfur (schimmel in het scheenbeen, Tibia)
9. Droog Gangreen
- Mycobacterium Leprae (bacterie in de schouderbladen)
- Streptococcus A (bacterie in dit geval in de brachiaal (holte binnenkant elleboog).
- Streptococcus G (bacterie in de blaaswand)
- Corona virus (in de Plasbuis, Urethra)
10. Cyste in de borst
- Clostridium malignum (bacterie in de Lever, bovenste segmenten)
- Hepatitis B virus (in de longvliezen, Pleura)
11. Uterus Myomatosus
- Mycobacterium Leprae (bacterie in de schouderbladen)
- Papilloma Humana Virus (meestal in de prostaat, adnexen of urethra)
- Bordetella pertussis (bacterie in de linker onderbuik, ongeveer Sigmoid)
- Chlamydia trachomatis (bacterie in de twaalfvingerige darm, Duodenum)
12. Galstenen
- Mycobacterium Leprae (bacterie in de schouderbladen)
- Viraal reservoir in de Galblaas
13. Nierstenen
- Mycobacterium Leprae (bacterie in de schouderbladen)
- Plasmodium vivax (Malaria parasiet in de konen)
- Reservoir voor HIV. (in de Nieren of Nierkapsels)
14. Karposisarcoom
- Proteus mirabilis (in dit geval zit de bacterie in het Mediastinum tussen de longen)
- Hepatitis B virus (in de longvliezen, Pleura)
- Corona virus (in de Plasbuis, Urethra)
15. Longemfyseem
- Mycobacterium Leprae (bacterie in de schouderbladen)
- Vasculaire dysfunctie (het biomagneetpaar (Bpm): slaap-slaap)
16. Degeneratieve Gewrichtsreuma
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- Meningokokken (bacterie in de wervelkolom)
- Neisseria gonorrhoeae (bacterie in onderkaak of Lendewervel 4)
17. Psoriasis (bacteriële variant, niet de psychosomatische)
Een enkel individu heeft de diagnose Psoriasis die door een meervoudige
streptococcus-infectie veroorzaakt wordt. Veel vaker is Psoriasis een
Psychosomatische aandoening. Zie emotioneel en mentaal welzijn op deze website.
De bacteriële variant:
- Streptococcus G (bacterie in de blaaswand)
- Streptococcus A (in dit geval Brachiaal, maar kan ook Kransslagader of Cardia zijn)
18. Pterygium rechts
- Chlamydia trachomatis (bacterie in de twaalfvingerige darm, Duodenum)
- Cytomegalovirus (virus dat in of achter de ogen zit)
- Enterovirus (bacterie in de jukbeenderen)
- Streptococcus Fragilis (bacterie in de achterzijde van de onderkaak)
19. Pterygium links
- Chlamydia trachomatis (bacterie in de twaalfvingerige darm, Duodenum)
- Cytomegalovirus (virus dat in of achter de ogen zit)
- Enterovirus (bacterie in de jukbeenderen)
- Entamoeba histolytica (Parasiet in de Colon Transversum, Bmp: Colon transversum
- Pariëtaal). Patiënten met deze parasiet hebben dikwijls pijn achter op het hoofd,
links of rechts.
20. Ziekte van Huntington
- Rodehond virus (virus in de Pariëtaal of soms Thymusklier)
- Newcastlevirus (virus in het Verlengde merg of Cerebellum)
- Epstein-Barr virus (virus in de Occipitalen van de schedel)
- Virale encefalitis (virus in de Pariëtalen of Meningen)
21. Alzheimer
- Rickettsia (bacteriële infectie op meerdere plaatsen, w.o: Pols en Calcaneum)
22. Grote wratten
- Mycobacterium Leprae (bacterie in de schouderbladen)
- Rodehond virus (virus in de Pariëtaal of soms Thymusklier)
23. Nefrotisch syndroom (1)
- Chlamydia trachomatis (bacterie in de twaalfvingerige darm, Duodenum)
- Klebsiella pneumoniae (bacterie in de Colon Ascendens)
- Herpes-5
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24. Osteosarcoom in de arm
- Mycobacterium Leprae (bacterie in de schouderbladen)
- Rickettsia (bacteriële infectie op meerdere plaatsen, w.o: Pols en Calcaneum)
- Herpes-3
- Rabiësvirus (in de oksels, links, rechts of beide)
25. Osteosarcoom in het been
- Mycobacterium Leprae (bacterie in de schouderbladen)
- Rickettsia (bacteriële infectie op meerdere plaatsen, w.o: Pols en Hielbot,
Calcaneum)
- Poliomyelitis (virus in de Ischiaszenuw)
- Malassezia furfur (schimmel in het scheenbeen, Tibia)
26. Nefrotisch syndroom (2)
- Spirocheten (in de galbuis)
- Spirocheten
(in de pancreasbuis)
- Clostridium Tetani (Tetanusbacterie is zeer giftig en heeft zijn biotoop in de nieren)
27. Lever syndroom
- Brucella (bacterie in de milt)
- Pasteurella (bacterie in de Colon Descendens)
- Hepatitis C (leverdysfunctie of levercirrose zonder bact of virale infectie)
28. Hypokaliëmie
- Clostridium botulinum (bacterie in de Pancreas, Bmp: Pancreas - lever) en is
daarmee eigenlijk een Hepatitis.
- Staphylococcus aureus c. (bacteriële infectie, in dit geval in de kop van de
Pancreas)
29. Pancreas syndroom
- Toxische Pancreatitis
- Fasciolopsis buski (parasiet in de slokdarm)
- Influenza (dit virus zit altijd in de weefsels van de luchtpijp. Chronisch geeft het
chronische bronchitis)
- Blastocystis hominis (deze parasiet heeft z'n voorkeursbiotoop in de nekspieren)
30. Non-Hodgkin (1)
- Scabiës, Schurft (parasiet die zich in de tong vestigt. Het zijn de afval- en gifstoffen
en co-infecties die de symptomen veroorzaken)
- Influenza (dit virus zit altijd in de weefsels van de luchtpijp. Chronisch geeft het
chronische bronchitis)
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- Treponema pallidum (in dit geval in de quadratus-spier (onderrug))
- Rabiësvirus (in de oksels, links, rechts of beide)
31. Non-Hodgkin (2)
- Corynebacterium diphtheriae (Diphtherie-bacterie op de ader: Subclavia)
- Bordetella pertussis (bacterie in de linker onderbuik, ongeveer Sigmoid)
- Klebsiella pneumoniae (bacterie in de Colon Ascendens)
- MKZ-virus (virus op de carina, splitsing van de luchtpijp naar de bronchiën)
32. Fout-positieve Baarmoederhalskanker
- Chlamydia trachomatis (bacterie in de twaalfvingerige darm, Duodenum)
- Yersinia pestis (bacterie in de onderbuik of milt)
- Pseudomona aeruginosa (deze bacterie kan zich op meerdere locaties vestigen,
maar in dit geval in het rectum).
- Trichomonas (parasiet in de blinde darm)
- Parvo virus (virus in de weefsels van de Eileider links of rechts)
33. Werkelijke Baarmoederhalskanker
- Mycobacterium Leprae (bacterie in de schouderbladen)
- Chlamydia trachomatis (bacterie in de twaalfvingerige darm, Duodenum)
- Yersinia pestis (bacterie in de onderbuik of milt)
- Enterobacter cloacae (bacterie in de Colon descendens)
- Corona virus (in de Plasbuis, Urethra)
34. Abces in de borst
- Influenza (dit virus zit altijd in de weefsels van de luchtpijp. Chronisch geeft het
chronische bronchitis)
- Proteus mirabilis (deze bacterie kent meerdere voorkeurslocaties, maar in dit geval
zit hij in het mediastinum)
- Borrelia (bacterie in de rechter flank t.h.v. de Lever, soms in de Lever).
Bacteriefamilie: Spirocheten.
35. Uveïtis
- Virale Sinusitis
- Toxinen of Toxoïden
- Streptococcus Fragilis (bacterie in de achterzijde van de onderkaak)
36. Retinitis Pigmentosa
- Virale sinusitis
- Mycobacterium Leprae (bacterie in de schouderbladen)
- Corynebacterium diphtheriae (Diphtherie-bacterie op de ader: Subclavia)
- Rabiësvirus (in de oksels, links, rechts of beide)
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37. Multiple Sclerose
- Treponema pallidum (in dit geval in de Deltoideus-spier bovenarm)
- Staphylococcus aureus c.(in dit geval Pericardium, hartzakje)
- Cytomegalovirus (virus dat in of achter de ogen zit)
38. Ziekte van Bechterew (spondylitis ankylopoetica)
- Treponema pallidum (Syfilisbacterie in dit geval in de Deltoideus-spier bovenarm)
- Staphylococcus aureus c. (in dit geval Pericardium, hartzakje)
- Treponema pallidum (Syfilisbacterie in de quadratus spier onderrug)
- Mazelenvirus (virus in de maag)
39. Osteomyelitis in onderste ledematen
- Rickettsia (bacteriële infectie op meerdere plaatsen, w.o: Pols en Hielbot,
Calcaneum)
- Malassezia furfur (schimmel in het scheenbeen, Tibia)
- Helicobacter pylori (bacterie rondom de slokdarm)
- Trichomonas (parasiet in de blinde darm)
40. Nefrotisch syndroom (3)
- Levercirrose
- Chlamydia trachomatis (bacterie in de twaalfvingerige darm, Duodenum)
- Klebsiella pneumoniae (bacterie in de Colon Ascendens)
41. Fout-positieve aids
- Proteus mirabilis (deze bacterie kent vijf locaties in het lichaam: Mediastinum,
Nierkapsels, Kuitbeen, Heiligbeen en Costalen (zijkanten onderste ribben)
- Hepatitis B virus (in de longvliezen, Pleura)
42. Fout-positieve aids (2)
- MKZ-virus (virus op de carina, splitsing van de luchtpijp naar de bronchiën)
- Streptococcus faecalis (agressieve bacterie die met z'n gifstoffen op het
zenuwstelsel werkt en zit op de cervicaalplexus)
43. Longtuberculose met abces
- Mycobacterium tuberculosis (TBC bacterie in de Supraspinatumspier in de
schouder)
- Fasciolopsis buski (parasiet in de slokdarm)
- Legionella (bacterie op de tweede borstwervel T2)

44. Rectale bloeding
- Chlamydia trachomatis (bacterie in de twaalfvingerige darm, Duodenum)
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- Chlamydia pneumoniae (bacterie in het heupgewricht)
45. Fout-positieve Diabetes
- Streptococcus albus (bacteriële infectie in het Epiploon, rechter zijde)
- Streptococcus albus (bacteriële infectie in het Epiploon, linker zijde)
46. Fout-positieve Reumatoïde Artritis
- Mycobacterium Leprae (bacterie in de schouderbladen)
- Herpes-2
- Treponema pallidum (bacterie in dit geval in de Deltoideus-spier bovenarm)
47. Bronchiëctasieën
- Pleuritis-virus (virus in de weefsels van de Pleura = longvliezen)
- Klebsiella pneumoniae (bacterie in de Colon Ascendens)
- Streptococcus albus (bacteriële infectie in het Epiploon)
48. Neuspoliepen
- Treponema pallidum (bacterie in dit geval in de Deltoideus-spier bovenarm)
- Bacillus anthraxis (gevaarlijke bacterie die ook de hypofyse aantast in de
Neuswortel)
- Virale sinusitis
49. Trombo-embolie in de long
- Mycobacterium Leprae (bacterie in de schouderbladen)
- Pleuritis-virus (virus in de weefsels van de Pleura = longvliezen)
- Legionella (bacterie op de tweede borstwervel T2)
50. Ziekte van Best
- Haemophilus Influenza (dit virus zit altijd in de weefsels van de luchtpijp. Chronisch
geeft het chronische bronchitis)
- Virale sinusitis
- Neisseria catarrhalis (griep en verkoudheidsbacterie met voorkeurslocatie op de
oogleden)
51. Nierinsufficiëntie
- Plasmodium Vivax (Malaria parasiet in de konen)
- Levercirrose
- Clostridium Tetani (Tetanusbacterie is zeer giftig en heeft zijn biotoop in de nieren)
- Proteus mirabilis (in dit geval zit de bacterie in de nierkapsels)
52. Chronische Gastro-enteritis
- Parvo virus (virus in de weefsels van de Eileider links of rechts)
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- Corona virus (in de Plasbuis, Urethra)
- Klebsiella pneumoniae (bacterie in de Colon Ascendens)
- Balantidium (parasiet in de halswervels of schouder)
53. Melanoom - Huidkanker
- Mycobacterium Leprae (bacterie in de schouderbladen)
- Enterobacter cloacae (bacterie in de Colon descendens)
- MKZ-virus (virus op de carina, splitsing van de luchtpijp naar de bronchiën)
- Streptococcus A (kan op verschillende locaties zitten)
- Streptococcus G (bacterie in de blaaswand)
54. Longfibrose
- Meningokokken (bacterie in de wervelkolom)
- Mycobacterium Leprae (bacterie in de schouderbladen)
- MKZ-virus (virus op de carina, splitsing van de luchtpijp naar de bronchiën)
55. Gliobastoma
- Mycobacterium Leprae (bacterie in de schouderbladen)
- Enterobacter cloacae (bacterie in de Colon descendens)
- Rodehond virus (virus in de Pariëtaal of soms Thymusklier)
- Parvo virus (virus in de weefsels van de Eileider links of rechts)
- Trichomonas (parasiet in de blinde darm)
56. Neurofibroom
- Morganella typhi (bacterie in de Lever, onderste segmenten)
- Virale encefalitis (virus in de Pariëtalen of Meningen)
- Neisseria gonorrhoeae (bacterie in onderkaak of Lendewervel 4)
57. Cystic fibrose
- Pneumococcus (bacterie die altijd in de knieholte zit)
- Meningokokken (bacterie in de wervelkolom)
- Rabiësvirus (in de oksels, links, rechts of beide)
58. Myasthenia gravis
- Mycobacterium Leprae (bacterie in de schouderbladen)
- Streptococcus B (bacterie in het weefsel van de Cardia)
- Parvo virus (virus in de weefsels van de Eileider links of rechts)
- Clostridium botulinum (bacterie in de Pancreas, Bmp: Pancreas - lever) en is
daarmee eigenlijk een Hepatitis.
59. Hypofyse adenoom
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- Bacillus anthraxis (gevaarlijke bacterie die ook de hypofyse aantast in de
Neuswortel)
- Enterovirus (bacterie in de jukbeenderen)
- Cytomegalovirus (virus dat in of achter de ogen zit)
- Neisseria catarrhalis (griep en verkoudheidsbacterie met voorkeurslocatie op de
oogleden)
60. Glaucoom
- Haemophilus Influenza (dit virus zit altijd in de weefsels van de luchtpijp. Chronisch
geeft het chronische bronchitis)
- Enterovirus (bacterie in de jukbeenderen)
- Aspergillus (schimmel in het ooghoekje, links, rechts of beide)
61. Astrocytoom
- Mycobacterium Leprae (bacterie in de schouderbladen)
- Enterobacter cloacae (bacterie in de Colon descendens)
- Rabiësvirus (in de oksels, links, rechts of beide)
- Entamoeba histolytica (Parasiet in de Colon Transversum, Bmp: Colon transversum
- Pariëtaal). Patiënten met deze parasiet hebben dikwijls pijn achter op het hoofd,
links of rechts.
62. Fout-positieve Trombocytopenische Purpura
- Enterobacter cloacae (bacterie in de Colon descendens)
- Streptococcus G (bacterie in de blaaswand)
- Gewoon wratjesvirus (in de milt)
63. Diabetes Mellitus Juvenilis
- Dysfunctie (kan psycho-emotioneel trauma zijn)
+ Groeihormoonstoornis (Bijnieren)
+ Borrelia (bacterie in de rechter flank t.h.v. de Lever, soms in de Lever).
Bacteriefamilie: Spirocheten.
+ Staphylococcus albus (bacteriële infectie van het Epiploon)
64. Hypogastrische koliek
- Spoelworm (parasiet in de Pylorus)
- HIV-4 (virus in de kleine Trochanter)
- Pneumocistis carinii (schimmel in de Chondralen (kraakbeen dat de ribben verbindt)
- Staphylococcus aureus c. (bacterie die in dit geval in de kop van de Pancreas zit)
65. Oxyuriasis
- Spoelworm
- Chlamydia trachomatis (bacterie in de twaalfvingerige darm, Duodenum)
- Parvo virus (virus in de weefsels van de Eileider links of rechts)
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66. Lage rugpijn
- Yersinia pestis (bacterie in de onderbuik of milt)
- Parvo virus (virus in de weefsels van de Eileider links of rechts)
- Salmonella typhi (bacterie in de grote Trochanter)
67. Nierstenen (2)
- Gewoon wratjesvirus (in de milt)
- Mycobacterium tuberculosis (TBC bacterie in de Supraspinatum-spier in de
schouder)
68. Syndroom geconstateerd bij Ingrid
- Proteus mirabilis (bacterie in de Nierkapsels)
- Varicella Herpes Zoster (virus in het weefsel van de ureter, buis van de nier naar de
blaas)
- Blastocystis hominis (deze parasiet heeft z'n voorkeursbiotoop in de nekspieren)
69. Fout-positieve Reumatoïde Artritis (2)
- Treponema pallidum (Syfilisbacterie in de Deltoideus-spier bovenarm)
- Treponema pallidum (Syfilisbacterie in de Quadratus-spier onderrug)
- Neisseria gonorrhoeae (bacterie in onderkaak of Lendewervel 4)
- Corona virus (in de Plasbuis, Urethra)
70. Fout-positieve Alzheimer
- Plasmodium vivax (Malaria parasiet in de konen)
- Rodehond virus (virus in de Pariëtaal)
- Filaria (deze parasiet zit in het Mastoïd, bot achter het oor)
71. Cardiomegalie
- Staphylococcus aureus c. (bacteriële infectie van het Pericardium)
- Staphylococcus aureus c. (bacteriële infectie van de Pleura (longvliezen)
- Streptococcus faecalis (agressieve bacterie die met z'n gifstoffen op het
zenuwstelsel werkt en zit op de cervicaalplexus, overgang schouders naar de hals)
Alleen al vanwege de locaties van deze drie agressieve bacteriën laat zich deze
aanduiding verklaren.
72. Nierstenen (3)
- Mycobacterium Leprae (bacterie in de schouderbladen)
- Gewoon wratjesvirus (in de milt)
- Herpes-5 (het herpes-5 virus zit voorkeurswijze in de niertrechter)
73. Myelocele, Myelomeningocele
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- Pseudomona aeruginosa (in dit geval zit de bacterie in het rectum)
- Meningokokken (bacterie in de wervelkolom)
- Proteus mirabilis (in dit geval zit de Proteus Mirabilis in het Heiligbeen)
74. Persistente ductus arteriosus
- Staphylococcus aureus c. (bacteriële infectie van het Pericardium)
- Streptococcus B (bacterie in Cardia)
- Staphylococcus aureus c. (bacterie in de Pancreas)
75. Fout-positieve Lupus met verandering van de bloedplaatjes
- Enterobacter cloacae (bacterie in de Colon descendens)
- Yersinia pestis (bacterie in de onderbuik of milt)
- Darmparasieten
- Chlamydia trachomatis (bacterie in de twaalfvingerige darm, Duodenum)
76. Lupus Erythematodes (SLE)
- Proteus mirabilis (in dit geval kan de Proteus mirabilis op elk van de vijf
voorkeurslocaties zitten, maar bij Lupus minstens op het Nierkapsel en Heiligbeen)
- Proteus mirabilis
- Pleuritis-virus (virus in de weefsels van de Pleura = longvliezen)
77. Fibromyalgie
- Varicella (virus op de Ureter)
- Plasmodium vivax (Malaria parasiet in de konen)
In Europa zien we ook vaak bacteriële Fibromyalgie met de Treponema Pallidum,
Bacilo Diphtheria en/of Mycobacterium Tuberculosis.
78. Staar
- Mycobacterium Leprae (bacterie in de schouderbladen)
- Enterovirus (bacterie in de jukbeenderen)
- Cytomegalovirus (virus dat in of achter de ogen zit)
79. Hypofyse adenoom (2), Acromegalie
- Bacillus anthraxis (gevaarlijke bacterie die ook de hypofyse aantast in de
Neuswortel)
- Brucella (bacterie in de milt)
- Rodehond virus (virus in de Pariëtaal of soms Thymusklier)
80. Ziekte van Graves (combinatie schildklier en ogen)
- Virale meningitis (virus uiteraard in de schildklier)
- Reovirus (virus op het Polygoon van Willis (kleine circulaire ader in het hoofd).
Zie ook publicatie: Ziekte van Graves.
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81. Intestinale obstructie (Syndroom geconstateerd bij Elena)
- Klebsiella pneumoniae (bacterie in de Colon Ascendens)
- Hepatitis G (bacterie Vibrio Cholerae in de horizontale Colon. Bmp: Colon
horizontal – Lever)
- Intestinale dysfunctie
82. Fout-positieve Pterygium
- Chlamydia trachomatis (bacterie in de twaalfvingerige darm, Duodenum)
- Aspergillus (schimmel in het ooghoekje, links, rechts of beide)
- Enterovirus (bacterie in de jukbeenderen)
83. Hemangioom in de tong
- Scabiës, Schurft (parasiet die zich in de tong vestigt. Het zijn de afval- en gifstoffen
en co-infecties die de symptomen veroorzaken)
- Corynebacterium diphtheriae (Diphtherie-bacterie op de ader: Subclavia)
- Fasciolopsis buski (parasiet in de slokdarm)
- Influenza (dit virus zit altijd in de weefsels van de luchtpijp. Chronisch geeft het
chronische bronchitis)
84. Rectumkanker
- Mycobacterium Leprae (bacterie in de schouderbladen)
- Pseudomona aeruginosa (bacteriële infectie van het Rectum)
- Klebsiella pneumoniae (bacterie in de Colon Ascendens)
- Papilloma Humana Virus (meestal in de prostaat, adnexen of urethra)
85. Fout-positieve Uterus Myomatosus
- Enterobacter cloacae (bacterie in de Colon descendens)
- Parvo virus (virus in de weefsels van de Eileider links of rechts)
- Varicella virus (in de weefsels van de Ureter)
86. Pancreaskanker
- Mycobacterium Leprae (bacterie in de schouderbladen)
- Staphylococcus aureus c. (bacterie in dit geval in de Pancreas)
- Trypanosoma cruzi (parasiet in de linker flank t.h.v. onderste ribbenboog)
- Varicella virus (in de weefsels van de Ureter)
87. Keratoconus
- Mycobacterium tuberculosis (TBC bacterie in de Supraspinatumspier in de
schouder)
- Plasmodium vivax (Malaria parasiet in de konen)
- Rabiësvirus (in de oksels, links, rechts of beide)
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88. Platte wrat
- Pokkenvirus (virus in de tong of Appendix)
- Streptococcus G (bacterie in de blaaswand)
89. Megacolon
- Hepatitis G (bacterie Vibrio Cholerae in de horizontale Colon. Bmp: Colon
horizontal – Lever)
- Borrelia (bacterie in de rechter flank t.h.v. de Lever, soms in de Lever).
Bacteriefamilie: Spirocheten.
- Varicella virus (in de Ureter)
- Trypanosoma cruzi (parasiet in de linker flank t.h.v. onderste ribbenboog)
90. Osteochondromatose
- Treponema pallidum (bacterie in dit geval in de Deltoideus-spier bovenarm)
- Rabiësvirus (in de oksels, links, rechts of beide)
- Roseola infantum (virus in de Inguinaalzenuw, Bmp: Inguinaalzenuw – Lever)
- Malassezia furfur (schimmel in het scheenbeen, Tibia)
91. Pilonidal ziekte (cyste)
- Varicella virus (virus in de Ureter)
- Parvo virus (virus in de weefsels van de Eileider links of rechts)
- Malassezia furfur (schimmel in het scheenbeen, Tibia)
92. Epilepsie
- Blastocystis hominis (deze parasiet heeft z'n voorkeursbiotoop in de nekspieren)
- Legionella (bacterie op de tweede borstwervel T2)
- Enterovirus (bacterie in de jukbeenderen)
93. Epilepsie (2)
- Blastocystis hominis (deze parasiet heeft z'n voorkeursbiotoop in de nekspieren)
- Legionella (bacterie op de tweede borstwervel T2)
- Influenza (dit virus zit altijd in de weefsels van de luchtpijp. Chronisch geeft het
chronische bronchitis)
94. Astrocytoom (2)
- Entamoeba histolytica (Parasiet in de Colon Transversum, Bmp: Colon transversum
- Pariëtaal). Patiënten met deze parasiet hebben dikwijls pijn achter op het hoofd,
links of rechts.
- Streptococcus faecalis (agressieve bacterie die met z'n gifstoffen op het
zenuwstelsel werkt en zit op de cervicaalplexus)
- Mycobacterium Leprae (bacterie in de schouderbladen)
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- Virale encefalitis (virus in de Pariëtalen of Meningen)
95. Tongkanker
- Scabiës, Schurft (parasiet die zich in de tong vestigt. Het zijn de afval- en gifstoffen
en co-infecties die de symptomen veroorzaken)
- Mycobacterium Leprae (bacterie in de schouderbladen)
- Streptococcus Fragilis (bacterie in de achterzijde van de onderkaak)
- Influenza (dit virus zit altijd in de weefsels van de luchtpijp. Chronisch geeft het
chronische bronchitis)
96. Hepatitis A
- Pasteurella (bacterie in de Colon Descendens) bacterie in de Colon descendens
(Bmp: Colon Descendens – Lever)
97. Hepatitis B
De enige virale Hepatitis met een DNA-virus in de Lever (Bmp: Pleura – Lever)
98. Hepatitis C (leverdysfunctie of levercirrose zonder bact of virale infectie)
- Dysfunctie van de Lever, Lever cirrose (Bmp: Lever – Lever). Er is geen DNA- noch
RNA-virus aanwezig.
99. Hepatitis D
- Chlamydia Trachomatis (bacterie in de twaalfvingerige darm, Bmp: Duodenum –
Lever)
100. Hepatitis E
- Klebsiella Pneumonia in de Colon ascendens (Bmp: Colon ascendens – Lever)
101. Hepatitis G
- Vibrio Cholerae in de Colon transversum (Bmp: Colon transversum – Lever)
102. Syndroom van Sjögren
- Bof virus (uiteraard in de speekselklieren en/of liezen)
- Rabiësvirus (in de oksels, links, rechts of beide)
- MKZ-virus (virus op de carina, splitsing van de luchtpijp naar de bronchiën)
103. Cysticercose
- Darmparasieten
- Meningokokken (bacterie in de wervelkolom)
- Vlektyfus (virus op de Temporale van de schedel)
104. Gewone Acne (de bacteriële versie, niet de hormonale).
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- Staphylococcus albus (bacteriële infectie van het Epiploon)
- Neisseria gonorrhoeae (bacterie in onderkaak of Lendewervel 4)
105. Myelitis transversa
- Darmparasieten
- Entamoeba histolytica (Parasiet in de Colon Transversum, Bmp: Colon transversum
- Pariëtaal). Patiënten met deze parasiet hebben dikwijls pijn achter op het hoofd,
links of rechts.
- Rodehond virus (virus in de Pariëtaal of soms Thymusklier)
- Mazelenvirus (in de maag).

Gezondheid is voor iedereen!
Jeroen Koster
Tekst: revisie september 2017
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