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UIT:

http://www.epilepsievereniging.nl/ouders/wat-isepilepsie/
Epilepsie is een stoornis in de hersenen, waarbij zich tijdelijk, plotseling en
ongecontroleerd grote groepen hersencellen ontladen. Er ontstaat als het
ware ‘kortsluiting’ in de hersenen. Meestal is dit zichtbaar, doordat iemand
een aanval krijgt. Pas als iemand bij herhaling dergelijke aanvallen heeft,
die niet worden veroorzaakt door een acuut probleem, is er sprake van
epilepsie.
De meest bekende, maar zeker niet de vaakst voorkomende, is de
zogenaamde ‘grote aanval’ waarbij iemand het bewustzijn verliest, en met
trekkingen op de grond ligt. Maar dit is niet het enige type aanval dat kan
optreden. Epilepsie kent veel verschillende verschijningsvormen. Daardoor
wordt epilepsie niet altijd gemakkelijk herkend.
Kinderen met epilepsie hebben meestal een normale intelligentie. Wel komt
epilepsie in verhouding vaker voor bij kinderen met een verstandelijke
beperking.73
Meer informatie:
Landelijk Bureau
Telefoon: 0318 - 672 772
info@epilepsievereniging.nl

In ons land krijgen elk jaar ongeveer 6000 kinderen de diagnose ‘epilepsie’.
In Nederland hebben naar schatting circa 120.000 mensen epilepsie.
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Epilepsie kan op iedere leeftijd voorkomen, maar in driekwart van de
gevallen begint het voor of rond het twintigste levensjaar.

Soorten aanvallen
Aanvallen kunnen diverse vormen aannemen, afhankelijk van de plaats van
ontlading in de hersenen en van het aantal hersencellen dat hierbij
betrokken is.

Twee hoofdgroepen:
Gegeneraliseerde aanvallen

Als de kortsluiting zich over beide hersenhelften heeft verspreid, heet dat
een gegeneraliseerde aanval. Bij een gegeneraliseerde aanval zijn er altijd
bewustzijnsstoornissen: uw kind is dan niet of niet helemaal bij bewustzijn.
Een gegeneraliseerde aanval die plotseling begint en plotseling eindigt
wordt een primair gegeneraliseerde aanval genoemd (zie plaatje).

Een aanval die plaatselijk begint en waar pas later alle hersencellen bij
betrokken raken, heet een secundair gegeneraliseerde aanval (zie plaatje).
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Partiële aanvallen

Als een gedeelte van de hersenen meedoet, heet dat een partiële aanval (zie
plaatje). Andere namen hiervoor zijn: focale aanvallen, plaatselijke of
gedeeltelijke aanvallen.

Bij sommige mensen kunnen de epileptische verstoringen beginnen op
verschillende plekken in de hersenen. Dat wordt multifocaal genoemd (zie
plaatje). Dan is er sprake van meerdere ‘epilepsiehaarden’. Met een
‘epilepsiehaard’ wordt het gebied bedoeld waar de aanvallen beginnen, of
waar in het EEG de ‘epileptiforme afwijkingen’ worden gezien.
Voor lang niet alle kinderen met epilepsie kan even gemakkelijk worden
vastgesteld welk syndroom ze hebben. Sommigen hebben een paar
kenmerken van het ene syndroom en een paar van een ander. Er kunnen
jaren overheen gaan om tot de juiste diagnose te komen. Bovendien zijn er
ook syndromen die later overgaan in andere syndromen of
epilepsievormen.
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In dit stuk richten wij ons vooral op die gevallen waarin men denkt de
diagnose epilepsie te kunnen vaststellen, maar de onderzoeken niets
uitwijzen in die richting. Er is geen verklaring.
Soms helpt bepaalde aanverwante medicatie wel om de onverklaarbare
aanvallen te verzachten of voorkomen. Meestal zijn dat typische “schot
hagel” medicamenten; medicatie die bijvoorbeeld ook voor migraine of
depressiviteit wordt ingezet.
In meer dan de helft van alle gevallen kan de arts geen oorzaak vinden voor
de epilepsie. Met de huidige onderzoeksmethoden is de oorzaak dan (nog)
niet aan te tonen.
Aan de ene kant is dat geruststellend, omdat men zeker weet dat er geen
ernstige oorzaak is. Maar aan de andere kant is dit ook moeilijk, omdat
ouders graag een verklaring willen hebben voor de aanvallen van hun kind.
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EEG-onderzoek in de praktijk
Als de behandelaar vermoedt dat er bij u of uw kind sprake is van epilepsie,
zal er een EEG-onderzoek worden gedaan. Hiermee kan de diagnose
epilepsie in veel gevallen worden bevestigd. EEG staat voor elektroencefalogram. Bij dit onderzoek wordt de elektrische activiteit van de
hersenen gemeten.
Bij een EEG wordt een aantal elektrodes op vaste plekken op de hoofdhuid
bevestigd. Voor de registratie is het belangrijk dat dit heel precies gebeurt.
Met hulp van een meetlint en een speciaal potlood meet de EEG-laborant
precies af waar de elektrodes moeten komen.
Vaak spuit de laborant een geleidende pasta tussen de elektrode en de
hoofdhuid. Daarmee kunnen de elektrische signalen vanuit de hersenen
beter worden opgevangen. Het aandrukken van de elektrodes vinden
kinderen niet altijd prettig, maar het doet geen pijn. Soms wordt gebruik
gemaakt van ‘perslucht’, waarmee op de elektrodedopjes wordt geblazen
om ze vast te plakken. Dit voelt een beetje koud aan en kan een sissend
geluid maken: ook dit kan uw kind onplezierig vinden.
Het onderzoek duurt meestal een half uur, soms langer.
Het EEG geeft informatie over de hersenactiviteit onder iedere elektrode. Op
deze manier is te achterhalen waar de aanvallen beginnen en op welke
wijze de epileptische activiteit zich verspreidt in de hersenen.
Tijdens een EEG vraagt de laborant u of uw kind om een aantal handelingen
uit te voeren, bijvoorbeeld de ogen te openen, of de ogen juist een tijdje
gesloten te houden. Ook wordt er met een lamp gekeken of u of uw kind
gevoelig is voor knipperend licht, zoals in bepaalde televisietoestellen.

Flitsgevoelig?
Als u of uw kind inderdaad gevoelig blijkt te zijn voor knipperend licht
wordt dit ‘flitsgevoelig’ genoemd.
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In dat geval is het belangrijk situaties te vermijden waarbij dergelijk
knipperend licht wordt gebruikt (bijvoorbeeld tijdens filmvoorstellingen, of
in de discotheek). Meestal betreft de flitsgevoeligheid alleen bepaalde
frequenties.
Na afloop van het EEG haalt de laborant de elektroden weer van het hoofd.
Dat gebeurt met water, en soms met een beetje aceton.

Filmopname
Soms wordt er gelijktijdig met het EEG een filmopname gemaakt van u of
uw kind. Bijvoorbeeld als onduidelijk is of bepaalde trekkingen door
epilepsie worden veroorzaakt of niet. Door de filmbeelden te vergelijken
met de EEG-opname kan de arts hier een uitspraak over doen.

De uitslag van het EEG
De uitslag van het EEG krijgt u meestal niet meteen. Een speciaal daarvoor
opgeleide neuroloog beoordeelt het EEG (en eventueel de filmopnames). De
behandelaar bespreekt daarna de uitslag met u.

Wat is er te zien op een EEG?
Op de uitdraai

van een EEG ziet u een aantal horizontale lijnen. Elke lijn hoort bij één
bepaalde elektrode, die op een bepaalde plek op de schedel is bevestigd.
Van links naar rechts ziet u op elke horizontale lijn de tijd.
Het is normaal dat de lijnen volop in beweging zijn. Snelle en langzamere
golven wisselen elkaar af.
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Uitslag bespreken
Als uw arts aangeeft dat ‘het EEG goed is’, dan is het belangrijk te vragen
wat dit precies betekent. Een ‘goede’ uitslag van het EEG hoeft namelijk niet
te betekenen dat u of uw kind één epilepsie heeft. Het is belangrijk te
beseffen dat het EEG een momentopname is: het geeft alleen informatie
over het tijdstip waarop het EEG is gemaakt. Soms worden er op dat
moment toevallig geen afwijkingen gevonden.
En bij sommige mensen worden er nooit afwijkingen gevonden in het EEG,
terwijl de diagnose epilepsie tóch wordt gesteld. Dit laatste gebeurt niet erg
vaak.

Aanvullende onderzoeken
Soms is het nodig om extra onderzoek(en) te doen om de diagnose te
kunnen stellen.

Slaap-EEG
Wanneer een standaard EEG onvoldoende gegevens voor een arts oplevert,
kan een EEG tijdens de slaap worden gemaakt. Vooral bij kinderen die
tijdens hun slaap aanvallen hebben, kan dit EEG afwijkingen laten zien die
in een standaard EEG niet worden gevonden.

EEG na slaaponthouding
Hierbij moet het kind de gehele nacht wakker blijven. De volgende ochtend
wordt (terwijl hij/zij in diepe slaap valt) een EEG gemaakt. Op deze manier
kunnen aanvallen worden uitgelokt.

MRI-scan
Met een MRI-scan worden de hersenen in beeld gebracht. Dit gebeurt met
behulp van magnetische golven. De arts kan dan zien of er eventueel in de
hersenen een beschadiging is, of een litteken(tje), een aanlegstoornis of
een tumor.
Het onderzoek is volledig pijnloos. Wel kan dit onderzoek wat beangstigend
zijn voor kinderen, omdat het apparaat veel lawaai maakt en omdat de
kleine ruimte in het MRI-apparaat benauwend kan zijn. Belangrijk is ook dat
kinderen stil moeten liggen om goede opnamen te kunnen maken.
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Om deze redenen krijgen kinderen soms een lichte narcose tijdens dit
onderzoek. Of het kind gaat (zonder narcose) met één van de ouders in het
MRI-apparaat. Het luisteren naar een CD met muziek kan ook helpen.

Stofwisselingsonderzoek
Via onderzoek van bloed en urine kan de arts vaststellen of er problemen
zijn in de stofwisseling. Met stofwisseling worden biochemische processen
bedoeld die plaatsvinden in de cellen.

Ruggenprik
Een lumbaalpunctie (ruggenprik) is een onderzoek waarbij wat hersenvocht
(liquor) uit het lichaam wordt gehaald. Liquor is het vocht dat de hersenen
en het ruggenmerg omspoelt. Bij sommige aandoeningen verandert de
samenstelling van dat vocht. Met het onderzoek kunnen bepaalde
stofwisselingsziekten worden vastgesteld of aandoeningen van het
zenuwstelsel. De ruggenprik gebeurt bij kinderen meestal onder algehele
verdoving.

Genetisch onderzoek
De behandelaar laat soms onderzoeken of een verandering in het erfelijke
materiaal (dus in de chromosomen of in het DNA) de oorzaak is van de
problemen van uw kind. Dit onderzoek vindt plaats bij een klinisch
genetisch centrum. Hiervoor is het nodig om een paar buisjes bloed bij uw
kind af te nemen. De uitslag van dit onderzoek kan enkele weken tot
maanden duren.

Neuropsychologisch onderzoek
Neuropsychologisch onderzoek is soms noodzakelijk. Bij zo’n onderzoek
wordt gekeken naar de ontwikkeling van uw kind op een aantal gebieden.
Bijvoorbeeld op motorisch gebied, op leervermogen en op taalvermogen.
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Aura’s en prodromen: waarschuwingen vooraf
Sommige mensen krijgen kort voor zij een aanval krijgen een voorgevoel.
Bijvoorbeeld een vreemd gevoel in hun maag, of het zien van lichtflitsen of
het horen van vreemde geluiden. Dit wordt een aura genoemd. Een aura is
eigenlijk een partieel (plaatselijk) begin van een aanval. Soms zijn er al
dagen van te voren aanwijzingen dat er een aanval ‘op komst’ is. Iemand
heeft dan buikpijn, voelt zich niet zo lekker, of heeft hoofdpijn. Deze
verschijnselen worden ‘prodromen’ genoemd.
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Het ‘ketogeen dieet’
Bij deze behandeling krijgt het kind een zeer vetrijk en koolhydraatbeperkt
dieet voorgeschreven. Dit gebeurt onder zorgvuldige medische begeleiding.
Het is niet goed te voorspellen wie er baat zal hebben bij een behandeling
met het ketogeen dieet, en wie niet.

Ketogeen dieet
Het ketogeen dieet is een vetverrijkt en koolhydraatbeperkt dieet. Al vele
tientallen jaren is bekend dat het ketogeen dieet kan helpen tegen
epileptische aanvallen. Het ketogeen dieet is een behandeling die
overwogen dient te worden als medicijnen niet of onvoldoende helpen.
De EVN-website www.ketokids.nl biedt u alle informatie over het ketogeen
dieet.
Het ketogeen dieet is aftrekbaar voor de Belastingen

Nervus Vagus Stimulator (NVS)
Bij NVS krijgt de linker hersenzenuw (nervus vagus), die loopt via de hals,
kleine stroomstootjes via een soort pacemaker. Ook hier geldt dat niet
goed te voorspellen is welke kinderen baat zullen hebben bij deze
behandeling.

Nervus Vagus Stimulatie
Nervus Vagus Stimulatie (NVS) is een aanvullende behandeling voor
volwassenen én kinderen met epilepsie die niet of onvoldoende geholpen
kunnen worden door behandeling met anti-epileptica, epilepsiechirurgie of
ketogeen dieet. Nervus Vagus Stimulatie is een behandeling waarbij een
soort ‘pacemaker voor de hersenen’ kan zorgen voor minder aanvallen,
minder heftige en/of kortere aanvallen.
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Wat is NVS-therapie?
Bij NVS krijgt een hersenzenuw in de hals (de linker nervus vagus) kleine
stroomstootjes waardoor signalen naar de hersenen gezonden worden
waardoor soms de aanvallen onder controle komen, in aantal verminderen
of het herstel na een aanval sneller verloopt. NVS is een aanvullende
behandeling, het vervangt medicatie meestal niet.

NVS is geen hersenoperatie en er komt geen “stroom” of “elektriciteit” in de
hersenen terecht. De ‘pacemaker’ of stimulator (pulsgenerator) wordt onder
de huid onder het sleutelbeen geplaatst.

De magneet
Naast het NVS systeem (stimulator, draad) krijgt uw kind / u als ouder ook
nog de beschikking over een losse magneet. Deze magneet geeft u de
mogelijkheid zelf invloed uit te oefenen op de epileptische aanvallen (door
de magneet over de stimulator heen te bewegen over de kleren heen). Het
gebruik van deze magneet kan een aanval voorkomen, een aanval in
hevigheid en duur verminderen en de vervelende fase na de aanval
verkorten.
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Resultaten
NVS heeft niet bij iedereen het gewenste resultaat en kan daarom niet
gezien worden als een wondermiddel. Ongeveer 1/3e van de personen kent
een verbetering, 1/3e een goede verbetering en 1/3e weinig tot geen
verbetering.

Het is van tevoren nog niet te voorspellen bij wie het wel en bij het geen
effect zal hebben.
De NVS blijkt effect te kunnen hebben op diverse aspecten van persoonlijk
functioneren, zoals het alert zijn, de stemming, geheugen, energie en het
incasseringsvermogen. Het komt geregeld voor dat er geen sprake is van
effect op de aanvallen, maar wel op deze aspecten. Dit wordt met name
vaak gezien bij mensen met een verstandelijke beperking. Ouders zeggen
dan dat zoon/dochter “beter in zijn/haar vel zit”.
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Alternatieve geneeswijzen
Er kunnen diverse redenen zijn waarom u een alternatieve
behandelmethode overweegt: vanuit uw levensfilosofie, u wilt uw kind niet
belasten met reguliere medicijnen of omdat de reguliere middelen geen
resultaat bieden en/of ernstige bijwerkingen hebben.
Er zijn talloze alternatieve geneeswijzen. Voor epilepsie is geen enkele
alternatieve behandelmethode effectief gebleken. Ervaringen van EVN-leden
leiden niet tot meer duidelijkheid. Soms echter zijn er wel individuele
succeservaringen gemeld. Wetenschappelijk is niets bewezen. Een
behandeling met anti-epileptica staat een aanvullende alternatieve
behandelmethode meestal niet in de weg.

*Nieuwetijds benadering Epilepsie
Vanuit de energetische en/of spirituele benadering zijn er op dit moment diverse visies op
de toedracht en werking in het lichaam wat wij epilepsie hebben genoemd.

Kort gezegd:
*Het gaat hier om een energetisch holistische visie die er vanuit gaat dat alles begint met
energie en eindigt in materie. De ervaring van mensen dat energie vele vormen en
gradaties kent, in de zin van verstoring en stroming, van angst/beperking en blijheid/liefde,
van dualiteit in welke vorm dan ook.
*De spirituele visie gaat hierin een stap verder. Deze erkent de ervaring dat mensen
worden geleid door een Hogere Macht wiens naam in deze fase niet belangrijk is en
ongebonden is aan welke religie, boek of kerk dan ook. Dat alle leven draait om
Bewustwording door ervaring en om die reden de dualiteit of afgescheidenheid een
benodigde fase in de menselijke evolutie was. Deze visie meldt dat spirits/energy van
beide zijden/polen van 0 de mens beïnvloeden om te groeien door keuzes te maken vanuit
de Vrije Wil tot Licht. Licht is in deze benadering voelbaar als innerlijke rust/harmonie/
balans, de synchroniciteit en stroming in jezelf en met anderen.
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Vanuit deze benadering zijn vele ervaringen beschreven en ze vertonen
een zeer grote overeenkomst:
*Er is een energetische infrastructuur in en om ons lichaam die bij ieder mens gelijkelijk
“op kaart” ligt. Het proces in bewustwording/ de fase van Zijn bepaald welke lijnen/centra
actief/stromend zijn.
*Er zijn spirits die meewerken om ons Zijn naar een hogere fase te brengen. Ook de minkant van de lijn heeft daarin zijn functie. De spirituele benadering erkent het bestaan van
verstorende spirits. Het is aan de mens om deze te rapporteren aan het Licht en te vragen
om bevrijding & transformatie voor hemzelf en de Aarde. Beide. Het doel is VRIJHEID en
REGIE over jezelf.

De spirituele benadering ervaart dat epilepsie, welke niet
gediagnosticeerd kan worden door de medische wereld, waar geen
hersenafwijking en/of afwijking in de genen en bloedbanen gevonden
wordt goed te benaderen/behandelen is binnen haar methode.
DE INTENTIE IN DIT ONDERZOEK IS WEERGEVEN WAT ER HEDEN TEN DAGE OP
DE MARKT IS. (te vinden op internet)

*Spirituele

visie

***Hieronder een van de spirituele visies die de verstorende kant nog niet benoemd.
Deze benadering gaat wel uit van de spiritvorm van de mens zelf en de delen welke
spritvorm zijn.
UIT:
http://angelsdream.messageboard.nl/forum/viewtopic.php?t=13
Epilepsie heeft te maken met verschillende dingen die in elkaar grijpen. We zullen
proberen het verhaal zo goed mogelijk uit te leggen
De hypofyse is een heel belangrijke klier die in je hoofd zit. Hij regelt op lichamelijk niveau
de hormoonhuishouding. Daarnaast heeft hij ook nog een geestelijke werking en die is te
vergelijken met de werking van een vertaalbureau. De epifyse (ook een klier in je hoofd)
vangt geestelijke informatie op, het is als het ware een antenne. Deze informatie geeft de
epifyse door aan de hypofyse. De hypofyse gaat vervolgens met die geestelijke informatie
aan de slag en vertaalt deze naar, voor het menselijk lichaam begrijpelijke taal. De
hormonen vervolgens verdelen dan deze informatie door het hele lichaam. Heel simpel
dus: informatie opvangen en doorgeven - vertalen in begrijpelijke taal - verzending.
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Het denken, je verstand zit ook in je hoofd. En kenmerkend voor het denken is dat het
denkt dat hij het allerbelangrijkste is. Het denken is ervan overtuigd dat er niets boven het
denken uit gaat en dat hij alles kan, wil en moet kunnen bevatten en beredeneren én
onder controle houden. Het is soms echt een potentaat. Het denken is hét instrument wat
bewustzijnsvernauwing (verkramping van epi- en hypofyse) veroorzaakt. Dat ken je vast
ook zelf wel. Je hebt een probleem en je kunt erover nadenken wat je wil maar je komt er
niet uit. Na een tijdje geef je het op en ineens (meestal midden in de nacht of als je met
iets compleet anders bezig bent, in ieder geval als je niet denkt) weet je de oplossing van
het probleem. Het schiet je ineens te binnen. Wat er gebeurt is dat het denken loslaat
waardoor er ruimte komt om informatie door te laten, geestelijke informatie.
Iemand die gevoelig is voor epilepsie heeft vaak de neiging om alles in eigen hand te
willen houden, alles onder controle. Hierdoor ontstaat er als het ware een chronische
verkramping van epi- en hypofyse. De geestelijke informatie kan hierdoor heel moeilijk tot
je doordringen en je blijft een beetje in je eigen cirkeltje ronddraaien.
Als de situatie heel spannend wordt of emotioneel geladen. Als je helemaal niet weet wat
je ermee aan moet, komt je eigen engel (of je innerlijke leiding) je als het ware te hulp. Hij
gaat gewoon geestelijke informatie voor je halen. Hierdoor schrikt je lichaam: "o jee, ik zit
zonder leiding" en schiet in een spasme. Ook je hypofyse doet mee met deze
paniekaanval. Reflexmatig echter bijt je automatisch op je tong. Toevallig zit op je tong het
reflexpunt van je hypofyse waardoor deze weer ontkrampt en je innerlijke leiding weer
terug kan komen. Terug van weggeweest, met een boodschappentas vol informatie. Dat is
ook wat je vaak ziet, epileptici zijn na een aanval enorm geïnspireerd en komen vaak na
een insult op de meest fantastische ideeën.

***Hieronder een van de spirituele visies die de verstorende kant wel benoemd. Deze
benadering gaat uit van de spiritvormen van de mens zelf en de spiritvormen/
energievormen buiten de mens.
UIT:
http://www.spiritualresearchfoundation.org/nl
LET WEL:
DEZE BENADERING LEGT HET PRINCIPE VAN DE ENERGETISCHE SITUATIE VAN
DE MENS IN ZIJN STRIJD IN DE WENS TOT BEWUSTZIJNSGROEI HELDER VOOR
ONS NEER OP DE EIGEN WIJZE/VISIE VAN DE SCHRIJVERS OP DE SITE.
HET IS HUN VISIE.
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Spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) bemoeilijken ons voor een
aantal redenen. Ze kunnen ons op een aantal manieren beschadigen, materieel,
psychisch en spiritueel.
Om een probleem in ons leven op te lossen dat veroorzaakt wordt door een spook
(oftewel een spirituele oorzaak), hebben we een spirituele geneeswijze of heling
nodig. Het beoefenen van Spiritualiteit en de resulterende stijging in ons spirituele
level is het kernfactor welke ons beschermt tegen de bedreigingen of aanvallen van
spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.). Het principe hierbij is dat
wie spiritueel sterker is, wint.
Laten we eens kijken naar een aantal variaties in hoe dit principe praktisch eigenlijk
werkt.
•

Ons eerste voorbeeld is een persoon die spirituele oefening doet en de 40%
spirituele level heeft bereikt. Als een eenvoudige spook op de 25% spirituele
level hem of haar aanvalt, zal het effect op de persoon erg beperkt of gering
zijn. Refereer naar het diagram hieronder.
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•

Maar, stel je eens voor dat een Bhoot (eenvoudige spook op de 25%
spirituele level) functioneert op basis van de orders van krachtigere spoken
(demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) zoals een tovenaar van de
lagere zones van de Hel (Patal), dan kan de situatie voor dezelfde persoon
(genoemd hierboven op de 40% spirituele level) nadelig veranderen.
Tovenaars gebruiken eenvoudige spoken om taken uit te voeren en ze
verlenen hen ook de vereiste zwarte energie om mensen op een hogere
spirituele level te bemoeilijken.

Opmerking: In het geval van de zones van de Hel geldt dat, hoe lager de
zone, hoe hoger de ernst van de negativiteit. Bijvoorbeeld, de zevende zone
van de Hel (Patal) is lager gesitueerd dan de eerste zes zones en de
aanwezige spoken daar zijn van de hoogste spirituele kracht, dat is, met de
hoogste zwarte energie level.
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•

Zelfs mensen die zich op een hoge spirituele level van een Heilige bevinden
kunnen aangevallen worden door spoken van een hogere level. Hierbij
kunnen de spoken de Heilige’s geest en intellect niet aantasten, omdat de
Heilige zich in verschillende gradaties heeft verenigt met God; dus daarom
vallen de spoken de Heilige’s fysieke lichaam aan. Het is bekend dat Heiligen
vaak gestrenge lichamelijk leed zoals bloedingen of verlies van vitale energie
hebben moeten ervaren als resultaat van leed dat veroorzaakt werd door
hogere level spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.).

•

Zoekers die bezig zijn met spirituele oefening voor het welzijn van de
samenleving lopen vooral het risico om aangevallen te worden door spoken
in vergelijking tot diegenen die alleen individuele spirituele oefening doen.
Zoekers die God dienen door Spiritualiteit proberen te verspreiden als deel
van hun spirituele oefening voor het welzijn van de samenleving vallen tot
een grotere mate onder God’s bescherming en verkrijgen Zijn genade in het
beschermt worden van spoken (demonen, duivels, negatieve energieën,
etc.).

•

Met een stijgende spirituele level, de persoon door hogere level spoken
aangevallen wordt. Dit is omdat hij of zij onschendbaar is tegen aanvallen
door spoken van een spirituele level van minder dan 10% van zijn of haar
eigen spirituele level.
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Bijvoorbeeld, een persoon op de 40% spirituele level is onaangedaan door een
aanval door een spook van een spirituele level van minder dan 30%.
•

Het leed dat spoken veroorzaken voor personen op een lagere spirituele
level is voornamelijk door de subtiele lichamen van hun voorvaderen. Dit is
vooral zo over personen die individuele spirituele oefening doen.

Annotaties:
1.

Belangrijk is de subtiele zone van bestaan vanuit welke de spoken vandaan
komen. Het kan of vanuit de Infernale zone zijn of vanuit een van de zeven
zones van de Hel. Hoe lager de zone van de Hel zoals zes en zeven, hoe
krachtiger de spook (demon, duivel, negatieve energie, etc.).

2.

De meeste voorvaderen verblijven in de Infernale wereld.

3.

Personen die de verspreiding van Spiritualiteit oppakken als een deel van
hun spirituele oefening worden met meer intensiteit aangevallen door spoken
(demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) maar ze verkrijgen ook
toegevoegde bescherming.

Aan de andere kant, wordt de aanval op mensen die individuele spirituele oefening
doen na het spirituele level van 70% vermindert, omdat spoken (demonen, duivels,
negatieve energieën, etc.) hun energie niet aan hen verspillen, omdat ze verzekerd
raken dat deze mensen alleen individuele spirituele oefening doen. Mensen die
zich slechts met zichzelf bezighouden en spirituele oefening doen voor het welzijn
van alleen hun persoonlijke belang, vormen geen bedreiging tegen spoken
(demonen, duivels, negatieve energieën, etc.).
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Aan de andere kant, mensen die Spiritualiteit verspreiden helpen om het sattvikta
te verhogen in de samenleving en vormen aldus een directe bedreiging voor
spoken, omdat spoken raja en tama overheersend zijn en geen sattvikta kunnen
verdragen.
De ontvangen bescherming van God is ongeveer 10% en 20% (respectievelijk voor
mensen die individuele spirituele oefening doen en voor diegenen die spirituele
oefening doen voor het welzijn van de samenleving) meer dan de kracht van de
aanval door de spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.). God’s
bescherming is universeel voor een ieder, maar diegenen met hogere spirituele
levels en diegenen die spirituele oefening doen voor het welzijn van de
samenleving, zijn vanwege hun lage ego’s, in staat om hogere gradaties van God’s
bescherming te ontvangen.
Dit betekent niet dat een persoon volledig onaangedaan is als God’s bescherming
meer is. Wat er bedoelt wordt met God’s bescherming is:
•

God maakt de aanval minder lasting voor de persoon, oftewel de persoon is
in staat om het leed te verdragen.

•

God redt het leven van de persoon.

•

In het geval van mensen die spirituele oefening doen voor het welzijn van de
samenleving, verleent God de spirituele energie omdat deze personen meer
spirituele energie nodig hebben voor het verspreiden van Spiritualiteit. Dit is
een van de redenen waarom de bescherming van God hoger is voor
personen die spirituele oefening doen voor het verspreiden van Spiritualiteit
in de samenleving, en de andere reden is dat de aanvallen door spoken veel
ernstiger zijn.

Mensen die geen spirituele oefening doen zijn niet in staat om de vereiste
bescherming van God te verkrijgen. De reden hiervoor is dat er een hoop ego
rondom hun Ziel is. Als resultaat, is de bescherming die zij ontvangen minder dan
de aanval door de spook. Hierdoor kunnen spoken (demonen, duivels, negatieve
energieën, etc.) verwoesting creëren in het leven van deze mensen op een fysieke,
emotionele, intellectuele en spirituele level.
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*HOMEOPATHIE
Tinus Smits
heeft zich al meer dan 30 jaar in de homeopathie verdiept en heeft gebruik makend
van zijn eigen ervaringen inmiddels meerdere boeken en publicaties geschreven.
Hij beschouwd in zijn therapie de 7 auralagen van de mens.
de “Inspiring Homeopathy & Een tweede specialisme: vaccinatie; PostVaccinaal Syndroom (PVS) (landelijke en zelfs wereldwijd bekendheid)”
Er is de laatste eeuw een enorme ontwikkeling geweest op chemisch, biochemisch
en technologisch gebied. Daar heeft de reguliere geneeskunde enorm van
geprofiteerd en er ontstond een gevoel dat we steeds meer ziektes konden
genezen. Daarbij is het principe van genezing zelf uit het oog verloren en werd
onderdrukking van symptomen steeds vaker als genezing gezien. De vele
bijwerkingen nam men op de koop toe.
Nu komt men steeds meer tot het besef dat leven en gezondheid meer zijn dan het
laten verdwijnen van ziekteverschijnselen met chemische producten en gaat men
meer de beperkingen van deze aanpak zien. De homeopathie is voor veel mensen
nu het antwoord op deze gevoelens van onvrede. Het benadert de mens als
geheel, behandelt oorzaken en geeft geen bijwerkingen. Bovendien kan het veel
mensen genezen die in het reguliere circuit zijn vastgelopen. Daardoor is het ook
een goed alternatief.
In zijn behandelingen combineert hij homeopathische benaderingen met andere
natuurgeneeskundige toepassingen.
Epilepsie komt bij 25% van de autistische kinderen voor en 50% van de autistische
kinderen hebben zelfs een epileptisch EEG volgens sommige neurologen in de VS.
Ik ben er echter achter gekomen dat vaccins niet de enige oorzaak zijn en dat met
name medicijngebruik tijdens de zwangerschap en bevalling en tijdens de eerste
twee jaren van het leven van het kind een belangrijke rol spelen. Zelfs vaccins of
medicatie jaren voor de zwangerschap kunnen een cruciale rol spelen. De klachten
ontstaan door stapeling van oxidatieve stress in de hersenen. Je zou het kunnen
vergelijken met een virus op je harde schijf.
Alle informatie is nog wel aanwezig, maar het komt niet of verdraaid naar buiten
door het virus. De hersenen van ongeboren baby’s en kinderen tot twee jaar zijn
overgevoelig voor lichaamsvreemde en potentieel giftige stoffen.
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Ik zie gedragsstoornissen veel meer als een verstoring in de hersenen. Daarom
zouden ouders hun kinderen niet voor hun 2 jaar moeten laten enten om zo het
karakter en de natuurlijke gezondheid van het kind te leren kennen en die
eventueel door natuurlijke geneesmethoden te corrigeren voordat er geënt wordt.
In Japan deed men dat in de zeventiger jaren met enorme gezondheidswinst.
Japan steeg van de zeventiende naar de eerste plaats wat het laagste
kindersterftecijfer in de wereld betreft
De zwangerschap is een uitermate kwetsbare periode voor het ongeboren kind.
Soms is medicatie niet te vermijden. Depakine (bij epilepsie), Salofalk (bij
chronische darmontstekingen), maar ook geneesmiddelen tegen overmatig braken,
hoge bloeddruk, antibiotica, etc. kunnen de basis leggen voor autisme en andere
gedragsstoornissen.
Dan moet er goed vergelijkend onderzoek komen om op een eerlijk manier te
onderzoeken wat vaccins werkelijk teweegbrengen bij onze kinderen. Het is
onbegrijpelijk dat dit medisch handelen dat wereldwijd tot in de verste uithoeken
van de aarde toegepast wordt, niet fatsoenlijk onderzocht is. Daardoor zal het
fabeltje dat vaccins een weldaad zijn voor de mensheid snel
verdwijnen. Vervolgens moet elk vaccin afzonderlijk aan een onafhankelijk
onderzoek onderworpen worden en moeten we ons gaan afvragen welke vaccins
wel en welke vaccins niet nuttig zijn. De invoering van nieuwe vaccins zou zeer
zorgvuldig moeten gebeuren en niet zonder voorafgaand onafhankelijk onderzoek
zoals dat nu weer bij de invoering van het vaccin tegen baarmoederhalskanker
gebeurd is. Door de ongebreidelde toename van het aantal vaccins gaat deze
preventie steeds meer tegen de gezondheid van het kind werken in plaats van
gezondheidsbevorderend te zijn. Er wordt nu al weer gelobbyd voor de invoering
van het waterpokkenvaccin. Dat doe je door ouders bang te maken dat
waterpokken toch niet zo onschuldig zijn als we altijd gedacht hebben en dat er
kinderen aan overlijden. Over enkele jaren is Nederland dan rijp voor de invoering
van weer een vaccin. We zouden veel meer moeten kijken welke vaccins geen nut
meer hebben of simpelweg niet werken en ons vaccinatieprogramma moeten
afslanken in plaats van uitbreiden. Voor een ziekte die zelf geen bescherming in de
toekomst geeft kun je niet vaccineren. Dus voor ziektes die je meerdere malen in je
leven kunt doormaken is simpelweg geen vaccin te ontwikkelen, omdat het vaccin
altijd een verzwakte vorm is of slechts een deel van de ziektekiem. Toch zijn er een
aantal van deze vaccins op de markt. Goed onderzoek zou aantonen dat deze
vaccins moeten verdwijnen.Tevens moet de kwaliteit van vaccins verbeteren en
moeten gevaarlijke stoffen uit de vaccins verdwijnen zoals kwik, aluminium en
formaldehyde.Tot slot, waarschijnlijk de allerbelangrijkste maatregel zou zijn niet
voor twee jaar te enten. Dit zou de bijwerkingen een stuk kunnen terugdringen en
met name ook autisme en andere gedrags – en ontwikkelingsstoornissen kunnen
voorkomen. Medisch gezien is er ook nauwelijks een noodzaak zo vroeg te enten
en zou men rekening moeten houden met de ervaringen in Japan.
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*Chakra/energetische/shiatsu/flower-remedy leer(bron einde tekst)
Chakra's zijn belangrijke bronnen die energie vanuit ons energetisch continuüm en de kosmische
energieën uit meerdere dimensies doorgeven. Het zijn vitale krachtcentra, poorten die deze
kosmische energie doorgeven aan het fysieke lichaam o.a. via het meridiaan systeem. Ze zijn
doorslaggevend van belang bij de ontplooiing van de persoonlijkheid. Bij elke chakra wordt
“bewustzijn” omgezet in fysieke en energetische systemen. Als de energie stagneert, of als er
teveel energie aanwezig is dan raakt ons bewustzijn en uiteindelijk ons fysiek lichaam ontregelt.
Tien chakra's ontspringen bij de kanalen van de wervelkolom, net als het zenuwstelsel vinden zij
een verbinding tussen het lichaam en de geest. Drie chakra's hebben hun oorsprong in de
hersenen en fungeren tevens als ontvangst antennes voor hogere energieën. Deze drie chakra's
hebben een verbinding met chakra's die zich hoger, dus buiten ons fysieke lichaam bevinden. Zij
activeren en stimuleren het ontvankelijk kunnen zijn voor hogere kosmische energieën en
contacten met hogere intelligenties uit andere dimensies. Deze activering maakt de overgang naar
hogere dimensies, het Ascension proces, voor de huidige mens mogelijk.
Ook onder ons bevinden zich chakra's met dezelfde doelstelling, die ons voeden met de oerkracht
van moeder aarde via de stuitchakra en chakra's die zich onder onze voeten bevinden. In principe
zijn er honderden chakra's die ieder een schakel vormen tussen de ziel en het lichaam. Vele
waarvan wij momenteel nog niet de belangrijkheid van inzien. Samen laten zij de Koendalini, een
enorme psychische energie die altijd in ons sluimert, wakker worden. In dit Aquariustijdperk mag
ons bewustzijn groeien naar het Christusbewustzijn, hetgeen natuurlijk ook onze kennis inhoudt. Ik
ben er van overtuigd dat wij een mooie, uitdagende maar ook moeilijke en lange weg te gaan
hebben met ons allen.
Het lijkt een sprookje maar wetenschappelijk is het al bewezen dat de mens een bovennatuurlijke
kracht in zich kan laten ontwaken. Yogi's zijn hier het bewijs van, zij bezitten een unieke
lichaamsbeheersing, zij kunnen op glas of vuur lopen, zonder bloed of pijn. De meest
indrukwekkende ervaring die ik gelezen heb is een beschrijving uit het jaar 1838 van de Yogi
Harides. Hij slikte een lint in om zijn maag en gal te zuiveren en trok het lint daarna weer uit zijn
lichaam. Zijn tong rolde hij op en alle openingen van zijn lichaam werden dicht gesmeerd met was.
Hierna liet hij zich begraven. Na veertig dagen werd hij opgegraven en bleek in goede gezondheid
te zijn tot verbazing van twee Britse getuigen, J. Honiberg en kolonel C. Wade.
De eerste energetische verstoringen die zich kunnen voordoen, lijken niet traumatisch. Toch zijn zij
het begin, de basis van onze persoonlijkheid. De Ziel zelf heeft vele ervaringen, ziekten en de
persoonlijkheidstructuur uit karmische gegevens opgebouwd om die kenmerken en eigenschappen
te verwerven die nodig zijn voor zijn ontplooiing. De levensloop van de mens is dus in
overeenstemming met de leerervaringen die noodzakelijk zijn voor de ziel.
Des te hoger de bewustzijnsontwikkeling is van een persoon, des te meer komt de ziel in een staat
waarin hij zelf wil behoren. De mens is nu eenmaal afkomstig uit, en op weg naar het rijk van de
ziel. De mens is een “hele entiteit” in ruimte en tijd, zijn geest is het leven, het denken is de bouwer
en het lichaam is de vrucht (een uitdrukking van Edgar Cayce). Een stukje karma houdt op
wanneer een les is geleerd. Dan breekt ook het punt aan dat men spiritueel bewust wordt. Dit
spirituele bewustzijn geeft een inzicht in het genezingsproces. De persoonlijkheid van een mens
kan elk wakend moment veranderen. In dit tijdperk worden vele processen versneld, vandaar dat
de chakra's belangrijker zijn dan ooit.
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LET WEL,VERSTORINGEN KUNNEN TIJDELIJK VAN AARD ZIJN!
Houdt in gedachte dat de persoonlijkheid al is voorgevormd door vorige levens. Men kan ouders
uitzoeken die in hun opvoeding falen, waardoor men psychische belasting oploopt. De ouders
bieden de pasgeborenen de ideale mogelijkheid om juist in die omstandigheden te leren groeien!
Elk aards leven krijgt men de kans, met behulp van de chakra's, inzicht te verwerven in karmische
lessen en deze te transformeren.

Korte samenvatting
Het fysieke lichaam is dus het eindproduct van ons energetisch continuüm. De meest stoffelijke
laag en met de laagste frequentie.
Elke chakra is een besturingcentrum van de energiekringloop.
Chakra's bewerkstelligen de ontwikkeling van verschillende aspecten van het zelfbewustzijn.
Elke chakra staat in verband met een specifieke fysieke en psychische functie.
Ziekte wordt veroorzaakt doordat het energiesysteem niet in harmonie is.
Psychologische, negatieve emoties zijn uiteindelijk veroorzakers van verstoringen.
Deze verstoringen in de energiehuishouding misvormen de waarnemingen, temperen positieve
gedachten en gevoelens, belemmeren een gelukkig, volledig leven.
De levenskracht en het bewustzijn worden minder, hetgeen uiteindelijk tot ziekte kan leiden.
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Hier volgt een beknopte omschrijving van 11 VAN DE 13
chakra's die verantwoordelijk zijn voor het psychische en
fysieke welzijn van de huidige mens:
Chakra I, Stuitchakra, oftewel de Wortelchakra, ligging onder aan de ruggengraat bij de stuit.
Zintuig is de reuk, het ontplooien van de reuk betekent instinctief waarnemen. Men weet instinctief
wat zijn lichaam in conditie houdt. Instinctief herkennen van gevoelens en emoties, en het
onthechten hiervan. Hier ligt de oerbron, de kracht IK BEN, het recht om te bestaan. Stimulerende
energiekanalen zijn de Niermeridiaan punt 11 t/m 16.
De Gouverneursmeridiaan. Deze wordt ook wel Du Mai genoemd punt 1 t/m 4 en de
conceptiemeridiaan oftewel Ren Mai punt 1 en als extra punten Ex R 2 en 9.
Negatieve persoonlijkheidskenmerken ontstaan door emotionele belevingen:
Behoefte aan veiligheid en zekerheid voor zichzelf en de directe omgeving. Moeilijk een vaste
baan of duurzame relaties te kunnen onderhouden. Gefixeerde overtuigingen. Materialistisch
ingesteld zijn. Angst voor dood, ouderdom en degeneratie, watervrees, spinnen, spoken etc. Het
leven wordt beheerst door onderbewuste krachten. Angst wordt gecompenseerd door
materialisme.
Energetische verstoringen (mentale en emotionele storingen): angsten, besluiteloosheid. Gebrek
aan vertrouwen betreffende eigen lichaam, psyche, sociale contacten en omgeving. Wantrouwend
en geremd. Te behoedzaam. Schrikachtig, overgevoelig voor prikkels van buitenaf. Onstabiel,
egocentrisch, koppig, eigenwijs. Depressief. Niet goed geaard, zweverig, duizelig. Vaak diep
zuchten. Gedrag- en eetstoornissen.
Fysieke verstoringen: pijnen zijn voelbaar op één plek, kunnen wel verspringen. Gevoelig voor
kou. Klachten verbeteren door warmte en beweging. Symptomen gaan gepaard met stijfheid of
vertraging. Organen kleine bekken (voortplantingsorganen, baarmoeder, prostaat etc.) Nieren/
bijnieren. Skelet, gewrichtskraakbeen. Endeldarm. Gehoororganen. Gebit. Hoofd, haren. Centraal
zenuwstelsel. Kwaliteit bloed. Huid.
Functionele verstoringen: vochthuishouding, enkeloedeem. Seksualiteit, libidoverlies of overactief,
impotentie. Geen vitaliteit. Versnelde veroudering, gebrekkige regeneratie. Overerfelijke ziekten.
Gehoorklachten, evenwichtstoornissen, fluitende geluiden. Overmatige transpiratie.
Slaapstoornissen. Bloedsomloopstoornissen. Allergieën, eczeem. Hoofdpijn/migraine.
Krampaanvallen. Groeiproblemen, rugklachten (lumbosacrale streek). Hersenfunctie stoornissen,
epilepsie, psychische en psychosomatische verstoringen.
Chakra II, Heiligbeen of Sexchakra, ligging ongeveer boven het schaambeen voor, achter tussen
het heiligbeen en de onderste 2 lendenwervels. Het zintuig is proeven, de ontplooiing hiervan
houdt in dat je ook de kwaliteit verwerft om je eigen smaak te ontplooien. Hier vormt zich de
persoonlijkheid, ik wil. Het is de stimulator van de persoonlijke levensweg. Hij stimuleert om
krachten die vanuit het onderbewuste komen te herkennen en erkennen. Erkennen is stadia
verwerken. Stimulerende energiekanalen zijn de Niermeridiaan 11 t/m 16, Blaasmeridiaan 31 t/m
35, Du Mai 2 t/m 4, Ren Mai 2 t/m 5.
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Negatieve persoonlijkheidskenmerken: men zich laten leiden door fantasieën en verliest de
werkelijkheid uit het oog. Het leven wordt beheerst door angsten en fobieën. Men gaat zo op in zijn
“toneelspel” dat men zelf niet meer weet hoe de werkelijkheid in elkaar zit.. Maakt van incidenten
een drama. Laat dagdromen verworden tot lusteloosheid en lijdzaamheid. Heeft behoefte aan
macht (uitoefenen of ondergaan). Slachtofferrol. Men gaat tot uiterste grenzen.
Toegevoegde energetische verstoringen: overmatige of te weinig concentratie, obsessie over het
verleden, herbeleven van voorbije gebeurtenissen, het verleden niet kunnen loslaten. Overdreven
gehecht zijn aan tradities. Seks is alleen lust en wordt alleen vanuit het onderlichaam ervaren.
Fysieke verstoringen: pijnen zijn zeurend, niet goed lokaliseerbaar. Alle symptomen gaan gepaard
met een gevoel van zwaarte of volheid. Etterende ontstekingen. Endocriene klieren.
Excretiestelsel. Darmen. Milt. KNO-gebied.
Functionele verstoringen: diarree/obstipatie, braken, voedselintolerantie of -allergieën, opgezette
buik. Flatulentie (gasvorming in de darmen.) Blaasklachten. Baarmoeder verzakking,
prostaatklachten. Slijmvorming in darmen, bijholte, bronchiën. Aderverkalking, spataderen,
trombose, aambeien, snel blauwe plekken. Hormonale stoornissen. Auto-immuunziekten waar
bindweefsel het substraat is (bijv. reuma.) Bekkeninstabiliteit. Oorontstekingen gepaard met
doofheid. Inspanningshoofdpijn. Dikker worden op oudere leeftijd.
Het is belangrijk om ongeveer drie maanden als eerste deze chakra's, de basisvorming van een
persoonlijkheid, te activeren omdat deze elementair zijn. De Remedies, die het krachtigste op deze
twee belangrijke chakra's inwerken, zijn:
Uit box 1: Oak II en III, Yellow flag I, II en III, St.John's Wort II, Impatiens I, II & III.
Uit box II: Eclipse I en IV, Heather I, II en III, Heather Cosmic, Intuition, Fly amanita I, II en III.
Uit box III: Snowdrop, Violet, Hazel Cosmic, Hazel II, Alder, Poplar, Willow, Hempnettel III.
Vervolgens kan men intuïtief of uitgetest elke remedie inzetten om de genezing en ontplooiing van
een persoonlijkheid te ondersteunen.
Chakra III, de Navelchakra, ligging is bij de navel. Deze chakra produceert ook een soort
synthetische Ki, die niet verward moet worden met de Ki in de zin van prana of levensenergie. De
synthetische Ki beïnvloedt het vermogen om prana op te nemen, te verdelen en te verbruiken. Als
het bijvoorbeeld slecht weer is, is er minder luchtprana aanwezig en mensen met minder
synthetische Ki krijgen daar dan soms te weinig van en voelen zich moe of weinig energiek. Hij is
mede verantwoordelijk voor de opwaartse stroom van subtiele energieën in de ruggengraat.
Functioneert als een 'pompstation' voor de Goddelijke energie, de prana-energie die uit het
wortelcentrum komt. Vitaliseert de inwendige organen en beheerst de bloeddruk. Beschermt tegen
alle binnenkomende indrukken van buitenaf. Om ingrijpende gebeurtenissen, veranderende fases,
weersveranderingen en verstoringen in het bioritme te verwerken. Stuurt kracht om voornemens
door te zetten. Net zoals het kind zich verbindt via zijn !
navelstreng aan zijn moeder tijdens zijn groei, is er een koordverbinding vanuit de navel met
hogere bewustzijnsgebieden van de ziel. Stimulerende energiekanalen zijn Niermeridiaan,
Hartmeridiaan, Dunne darmmeridiaan, Drievoudige verwarmermeridiaan, Kringloopmeridiaan, Du
Mai 5, Ren Mai 8.
De navelchakra van zuigelingen, kinderen, zwangere- en oude mensen mag nooit geactiveerd
worden, omdat dit schadelijke effecten kan veroorzaken. Deze chakra mag alleen door zeer
ervaren healers behandeld worden.
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Negatieve persoonlijkheidskenmerken overgevoelig en geïrriteerde reacties, nerveuze opwinding.
Vermoeidheid door maskers te hanteren. Alles doen om anderen wel te bevallen. Angst om niet
erkend te worden. Wisselende gemoedsstemmingen, onevenwichtigheid. Dwangmatig gedrag.
Men reageert te heftig. Somberheid en depressies.
Verdere toegevoegde energetische verstoringen: gemoedstoornissen, razernij/woede, paniek.
Gevoel opgesloten te zitten. Grote innerlijke onrust, angsten. Nachtmerries.
Fysieke verstoringen: Organen en weefsel onderlichaam en de longen.
Functionele verstoringen: energie-insufficiëntie, gebrek aan vitaliteit, vaak moe. Koorts. Hoge
bloeddruk. Gebrekkig bloedvocht/lichaamsvochten. Bronchiale klachten. Hartkloppingen.
Reumatische klachten aan handen, armen (bijv. tenniselleboog) en schouder- hals gebied. Kan
gepaard gaan met zwellingen. Nierklachten. Droge huid. Verstoort bioritme. Moeilijk verlopende
bevalling. Lage rugklachten, onderbuikproblemen. Darmaandoeningen. Verminderde detoxificatie
van de lever en nieren (oorzaak chronische ziekten.) Ernstigere huidaandoeningen.
Chakra IV, de Miltchakra, ook wel de zetel van de ziel genoemd. Deze ligt links in de buik tussen
de navelchakra en de voorste Zonnevlechtchakra. Bij het midden van de linker onderrib. Deze is
verantwoordelijk voor de milt. Het is de belangrijkste toegangspoort voor de luchtprana en speelt
dan ook een vitale rol in het algemeen welzijn. Door de miltchakra worden de hogere
trillingsfrequenties van dit tijdperk gefilterd en de opgenomen prana wordt hierna verdeeld over de
andere chakra's in het lichaam. Een verstoring, ontstaan door de lagere chakra's, zorgt ervoor dat
men verstoken blijft van (kosmische) energie. Dus een gebrek aan levenslust en vitaliteit. Het is
“de verteerder” van emoties. Stimulerende energiekanalen zijn de Dikke darmmeridiaan,
Maagmeridiaan, Levermeridiaan en de Galblaas meridiaan 13 (het alarmpunt van de milt is Le 13),
Miltmeridiaan 16, Ren Mai 10, Ex R 5.
De negatieve persoonlijkheidskenmerken: geen oplossing voor problemen zien. Men heeft het
gevoel geen uitweg te weten, tobben/piekeren, opgekropte gevoelens. Zich niet kunnen uiten.
Uitbarstingen van emotionele woedeaanvallen, neerslachtigheid. Onzeker in alles. Herkent zijn
gevoel en intuïtie niet. Cijfert zichzelf weg om anderen te behagen.
Verdere toegevoegde energetische verstoringen: alle krachtreserves worden door het lijden
opgebruikt! Men is vaak suf en verstrooid. Fysiek en emotioneel uitgeput. Duizelig. Nerveuze
slapeloosheid. Zwaardere depressies. Huilbuien. Extreme vermoeidheid. Slaap lijkt uit te putten,
rond elf uur 's morgens wordt het iets beter als men iets zoets eet. Vaker nachtmerries,
schrikachtiger. Gevoelsmatig warmte- en koudestuwingen. Weergevoelig.
Fysieke verstoornissen: spijsverteringsstelsel. Hart en bloedvaatstelsel. Lever, alvleesklier.
Functionele verstoringen zijn: hormonale stoornissen. Oorpijnen, doofheid. Vaak verhoging/koorts,
verkoudheden, keel klachten, heesheid. Flatulentie. Darmziekten (o.a.candida.) Rug-, schouder-,
knie- en wreefklachten. Hoofdpijnen. Extreme vermoeidheid (overproductie melatonine door de
epifyse.) Bloedziekten. Hypertensie, hypotensie. Auto-immuunziekten.
Ook deze chakra mag alleen door zeer ervaren healers behandeld worden!
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Chakra V, de Zonnevlecht, ligging voor, tussen de navel en het borstbeen, de achterste ligt op
dezelfde hoogte. Zintuig is visueel zien. Het ontplooien van dit zintuig houdt in dat het wie we zijn
en welke weg we moeten volgen zichtbaar wordt. Het ontdekken van je eigen identiteit. Wat wil ik?
Hier vindt de geestelijke, onderbewustzijnsstofwisseling plaats, (Stofwisseling houdt in, omzetting
en afscheiding van). Stimulerende energiekanalen zijn de Niermeridiaan, Dunne darmmeridiaan,
Maagmeridiaan, Hartmeridiaan, Longmeridiaan, Drievoudige verwarmermeridiaan,
Galblaasmeridiaan 24, Levermeridiaan 14 Du Mai 8 en Ren Mai meesterpunt is 12, Ex R 3.
Negatieve persoonlijkheidskenmerken zijn: Heeft weinig geduld, is opvliegend, snel jaloers. Gaat
tot uiterste grenzen, wil controleren of beheersen. Emotionele kramptoestanden.
Verdere toegevoegde energetische verstoringen: negatief zelfbeeld. Frustratie/onrust. Snel
opgewonden, boosheid, agressie. Overbelast/overspannen. Intolerant, achtergesteld voelen. Zeer
onrustige slaap, nachtmerries, moe wakker worden, totale uitputting. Veel fantaseren, dagdromen.
Afgesloten van het innerlijke licht (zonnetje), geen levensvreugde.
Fysieke verstoringen: pijnen die wisselend zijn in plaats, tijd en intensiteit. Symptomen treden
aanvalsgewijs op. Maag. Ogen. Spierstelsel. Gladde en dwarsgestreepte musculatuur (pezen en
banden). Uitwendige geslachtsorganen.
Functionele verstoringen: spanningen op het buik-rug gebied. Darmkolieken, obstipatie. Astma
krampen. Fibromialgie (wekedelen reuma), reumatische artritis. Pijnlijke benen, kuiten en voeten.
Vaat- spierkrampen, vooral in de benen en kuiten. Hoge bloeddruk, te hoog cholesterol. Lever-,
alvleesklierstoornissen. Hepatitis, Hypoglycaemie, diabetici. Maag/darmzweren. Impotentie,
jeukende huid. Pijnen aan de geslachtsdelen. Migraine. Virale infecties. Hyperventilatie.
Huidziekten. Astma of bronchitis. Slaapzucht. Algemene zwakte/gevoel van uitputting.

Chakra VI, de Hartchakra, ligging van de voorste is bij het borstbeen ter hoogte van het hart, de
achterste ligt op dezelfde hoogte. Zintuig is de tastzin (als je met hart en ziel masseert, blijkt dat de
handen hun weg vinden. Of de handen en vingertoppen zijn meesters in het doorgeven van
helende energie vanuit het hart. Of een liefdevolle aanraking doet wonderen etc.) Het is de
traumaverwerker, helpt om ons staande te houden in moeilijke tijden door alles op te vangen zodat
de ziel en het lichaam intact kunnen blijven. Van hieruit wordt de liefdesenergie gestimuleerd,
getransformeerd naar het 'Christus bewustzijn'. Stimulerende energiekanalen zijn de
Niermeridiaan, Kringloopmeridiaan, Drievoudige verwarmermeridiaan, Du Mai 11, ren Mai 16.
Negatieve persoonlijkheidskenmerken: is sentimenteel, laat geen ruimte over voor de ander door
zijn verstikkende liefde, koestert verdriet en blijft hangen in het verleden. Gelijk somber als er iets
tegen zit. Is niet in staat om intiemere relaties te onderhouden. Wil alleen gelaten worden met zijn
gevoel. Heeft het gevoel iets te missen, Clownesk gedrag, liegt, wil de wereld behagen, doet zich
beter voor dan hij/zij is, hoogmoed. Leidt zichzelf af omdat men bang is voor een zelfconfrontatie,
bang voor rust en stilte. Zoekt contact met gelijkgestemde zielen. Zoekt voldoening in drugs of
alcohol.
Verdere toegevoegde energetische verstoringen:mentale onrust, emotionele druk is hoog. Abrupte
stemmingswisseling. Ziekelijke schrikreacties. Praatdrang. Hysterie. Mensenschuw of overdreven
vriendschapsvertoon. Gespannen op grond van verwachtingen. Kan zich moeilijk of niet
ontspannen. Uiterst kwetsbaar. Vergeetachtig, geblokkeerde herinnering. Plankenkoorts,
examenvrees. Gedragsstoornissen, emotioneel onverschillig.
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Functionele verstoringen: fysieke onrust. Doorbloedingsstoornissen die verband houden met
zuurstofgebrek, koude handen en voeten. Slapeloosheid gepaard met nachtmerries,
geestesstoornissen of hallucinaties vooral bij volle maan. Nerveuze tremor.
Concentratiestoornissen. Emotioneel labiel. Nerveuze oververmoeidheid. Minste of geringste
prikkels van buitenaf irriteren. Pijn, druk/spanning, omgeving hart en ribben. Aandoeningen aan
hart en bloedsomloop. Blaas-nierbekken irritaties /ontstekingen, troebele urine. Thymusklier krimpt
door stress. Seksuele disfunctie. Droge keel, hevige dorst. Achterste chakra veroorzaakt
voornamelijk longaandoeningen.
Fysieke verstoringen: Hart-bloedstelsel, thymusklier (minder immuuncellen om ziektekiemen en
kankercellen te ontmaskeren). Spijsverteringsstelsel. Luchtwegen en longen. Vegetatieve
zenuwstelsel. Excretiestelsel.
Extra bijlage Hartchakra!
Liefde maakt vrij en laat vrij, liefde laat groeien. Liefde op het hoogste niveau is je bewust zijn dat
wij allemaal uit dezelfde bron komen. Liefde is beseffen dat de verschillen tussen ons bedoeld zijn
als een bron van verrijking en ontwikkeling. Liefde is meer dan een emotionele kracht, het is een
spirituele kracht. Als we de wetten van liefde overtreden en schenden, door gevoelens van haat,
jaloezie, afschuw, angst etc. heeft dat een effect op hart en longen of veroorzaakt pijn ergens
anders in de borstkas, 70 % van de ziektes wordt hierdoor veroorzaakt. Dit soort emoties wordt als
een sluipend gif beschouwd. Het activeren van liefde verbind je met al je capaciteiten om te
bereiken wat je vanuit liefde wilt bereiken. Liefde is de basis van elke mogelijke genezing, van
jezelf of de ander.
Heb liefde voor jezelf, het spirituele wezen dat je bent.
Liefde voor de bron waaruit alles is ontstaan.
Liefde voor al wat uit die bron gemanifesteerd is.
Chakra VII de Thymuschakra: Is geactiveerd omdat de mensheid een genetische evolutie
ondergaat. Hij is o.a. geactiveerd om dit draagbaar te maken en om het immuunsysteem te
beschermen. Hij beheerst alle functies die de vorming van de gehele persoonlijkheid bevatten. Is
ook een zuiveringsbron van emoties. Stimulerende energiekanalen zijn de Longmeridiaan,
Hartmeridiaan, Kringloopmeridiaan, Drievoudige verwarmermeridiaan en Ren Mai 20.
Negatieve persoonlijkheidskenmerken: volslagen vervreemding van zichzelf. Alle prikkels en
invloeden, die vanuit de samenleving en de kosmos inwerken en plotselinge veranderingen
belasten zwaar. Neerslachtigheid wordt ervaren als voor een diepe afgrond staan. Intens
verdrietig. Ziekelijk doorgevoerd denkproces. Wekt graag medelijden op en heeft zelfmedelijden.
Men beheerst niet het ademritme. Registreert niet de informatie die doorgegeven wordt tijdens de
alfa fase of tijdens meditaties. Kan zich niet aarden.
Verdere toegevoegde energetische verstoringen: men leeft niet werkelijk hier op aarde, hun intens
gevoel is leegte. Men is dromerig afwezig. Zien vaak zonder het te registreren. Men heeft ook wel
het gevoel weggetrokken te worden uit het lichaam. Leven in een zelf gecreëerde fantasie wereld,
realiteitsvreemd. Kinderen bijvoorbeeld die op school terecht worden geroepen door hun
leerkracht, reageren hevig, emotioneel of woedend. De plotselinge overgang is moeilijk voor hen.
Men toont weinig interesse voor hetgeen zich buiten hen om afspeelt, men spreekt traag/
langzaam. Voelen zich niet gelukkig en is huilerig aangelegd. Gezicht is vaak uitdrukkingsloos,
ogen staan afwezig/ongeïnteresseerd. Vormen van autisme. Angsten zijn ontstaan om macht uit te
oefenen.
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Functionele storingen: vaak bleke koude handen en voeten. Verzuring van het bloed door
zuurstofgebrek. Jeukende huid. Acute verkoudheid, griep, heesheid of keelklachten. Dreigende
flauwtes, duizeligheid. Hormonale stoornissen. Chronische ziekte en of auto-immuunziekte.
Verstoord bioritme. Levensbedreigende ziekten. Centrale zenuwstelsel.
Fysiek is er een disharmonie onderling alle organen en de endocriene klieren.
Chakra VIII, de keelchakra, ligging in het keelgebied en bij de onderste vijf nekwervels. Zintuig is
het gehoor ”de poortjes naar de buitenwereld” die in staat zijn om het geluid, dat uit trilling ontstaat,
op te nemen. Het ontwikkelen van dit zintuig houdt in dat je ook contact hebt met je innerlijke stem.
Alle energie van de lagere chakra's wordt hier gezuiverd, emoties krijgen hier een plek, de enigste
manier om ruimte te creëren is zuiveren. Het is de poort tussen je geest en je lichaam. Van hieruit
wordt de scheppingskracht geactiveerd. Stimulerende energiekanalen zijn de Longmeridiaan,
Hartmeridiaan 15, Maagmeridiaan 12, Du Mai 14, Ren Mai 22 en EX R.
Negatieve persoonlijkheidskenmerken: men kan de stilte niet verdragen, heeft constant de TV. of
radio aan. Kan gewoontes en verslavingen niet doorbreken. Is extreem gehecht aan mensen,
dieren en dingen. Is a-muzikaal. Wil verantwoordelijk gevonden worden, voelt zich
verantwoordelijk voor de gehele wereld, machotype. Showt met zijn kennis en is overdreven
jaloers.
Verdere toegevoegde energetische verstoring: verminderd adaptievermogen, verzet tegen
veranderingen, angsten of obsessies voor de toekomst (het niet meer zien zitten). Geestelijke en
emotionele conflicten kunnen niet losgelaten worden. Huilerig, houdt verdriet vast. Snel
gedesoriënteerd. Om kleine dingen helemaal van streek. Zelfbeklag, zelfmedelijden.
Fysieke verstoringen: Zie Thymuschakra en het spierstelsel, lymfatisch systeem, huid.
Functionele verstoringen: verminderde weerstand van vooral het KNO-gebied. Hoesten,
stemverlies. Gezwollen slijmvliezen van de sinussen, het middenoor en de bovenste en onderste
luchtwegen. Astma, bronchitis. Schildklierzwellingen en -ziekten. Hyper- en hypoventilatie. Te snel
verbrandingsproces. Stofwisselingsstoornissen. Hormonale stoornissen. Vochthuishouding. Droge
huid. Eczemen. Hyperactiviteit. Overbelasting van de monnikskapspier.
Chakra VIIII, de Nek / kin chakra, ligging is bij de bovenste nekwervel, hij activeert de hersenstam.
Ook wel de kosmische doorstromingschakra genoemd. De activering is nodig voor de ontplooiing
naar een hoger bewustzijnsniveau. Het is de chakra die geleidelijk aan ons weer in contact brengt
met ons Akasha-geheugen. Tevens ondersteunt hij de veranderingen in ons meridiaansysteem,
hetgeen bij de evolutie hoort die momenteel plaatsvindt. Hier kunnen impulsen uit hogere
dimensies ontvangen worden. Er zijn momenteel al mensen die zonder voeding leven en beweren
dat zij de energie vanuit de nekchakra ontvangen om te kunnen overleven. In het cerebellum vindt
de overdracht plaats van het onderbewustzijn, de mens is een bewustmakende cel! Verbonden
met kosmische krachten. Stimulerende energiekanalen zijn de Dunne darmmeridiaan, Du Mai 14
Ex HH 15, (HH staat voor Hoofd & Hals).
Negatieve persoonlijkheden: zeer zwak, nerveus persoon. Alle belastingen van buitenaf zijn echt
belastend. Normale taken vragen extra inspanning en worden als stress beschouwd. Men kan zich
absoluut niet aanpassen. Ervaart de wereld als een vijand. Wijst het spirituele af. Heeft een
disharmonie tussen denken en voelen. Registreert niet wat hij ziet.
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Verdere toegevoegde energetische verstoringen: het niet accepteren van essentiële dingen om te
leven. Geheugenverlies. Schuldgevoelens. Driftaanvallen, machteloosheidgevoel. Gevoel dat er
hoge eisen gesteld worden. Niet ontvankelijk voor de hogere kosmische impulsen.
Functionele verstoringen: ernstig verzwakt en prikkelbaar. Bij elke inspanning uitgeput.
Overgevoelig. Extreme onrust, gejaagdheid/opwinding. Nerveus braken. Slapeloos door ergernis.
Slaapzucht, krachteloos of ernstig verzwakt door nervositeit. Arm-, schouder- en nek-, rug-, heup-,
been-, enkel-, voetklachten. Kaak- en neusklachten. Verontreinigt bloed en lichaamsvocht.
Darmziekten, maagslijmvliesontstekingen. Nier-blaasziekten. Maag-/darmzweren. Alle mogelijke
klachten onderlichaam. Hart- en borststreekpijnen. Luchtwegen- en longziekten. Gehele
zenuwstelsel. Chronische ziekten. Auto-immuunziekten.
Fysieke verstoringen: disharmonie tussen alle functiecircuits, levensbedreigende ziekten.
Chakra X, de hypofyse-chakra, ook wel de Ajna chakra genoemd. Ligging midden van het hoofd,
tussen de wenkbrauwen, bovenste twee nekwervels, de atlas en de draaier. Werkzaam principe is
beeldvorming, geesteskracht (ook wel het zesde zintuig genoemd). De hypofysechakra geeft
voornamelijk inzicht en universeel inzicht en onderscheidingsvermogen. Hier ontmoeten wij als het
ware ons Goddelijk zelf, oftewel onze innerlijke, wijze bron. Ook hier wordt informatie 'los getrild'
vanuit het onderbewustzijn. Het is een soort verzamelplaats en opvangcentrum van geestelijke
impulsen die zich verbinden met de epifyse en dan uitstralen naar de hersengedeeltes waar het
onderbewustzijn geactiveerd wordt. Juist die facetten welke verband houden met karmische
gegevens die in dit leven uitgewerkt dienen te worden. Stimulerende energiekanalen zijn de Du
Mai 18 en ExHH 3.
Verdere toegevoegde energetische verstoringen: gefascineerd door denken, concepten en ideeën.
Neurotici met strak omlijnde opvattingen of juist enorme twijfelaars. Waanbeelden. Heeft liever
gelijk dan dat hij zich gelukkig voelt. Trots, hoogmoed.
Functionele verstoringen: niet helder kunnen denken. Aandoeningen van de neus en ogen.
Endocriene klieren, voornamelijk de hypofyse. Doorbloedingstoornissen in de hersenen.
Overbelasting spieren en gewrichten. Heupklachten. Klachten onderrug, rechter lies, bovenbenen,
knieën en enkels. Hoofdpijn vanuit de nek. Zenuwinzinkingen. Verstoring alle anderen chakra's.
Fysieke verstoringen: Disharmonie tussen alle functiecircuits, levensbedreigende ziekten.

Chakra XI, de Epifyse oftewel de Voorhoofdchakra, ligging in het midden van het voorhoofd.
Eigenschappen zijn het denkend vermogen, het weten. Het beheerst de gedachtengang, hoe men
alles ziet en begrijpt. Hoe men de problemen ziet en ermee omgaat, trauma's verwerkt etc. Het
hoger bewustzijn wortelt zich hier. Dit past bij het patroon vanaf de bergtop van waaruit je alles
kunt overzien als er een goede doorstroming is. Verstoringen in deze chakra uiten zich door een
gebrek aan universeel (mystiek) inzicht. Men kan zichzelf niet plaatsen in het grote geheel. Ook de
epifysechakra bezit voornamelijk de zetel van de mystieke vermogens en de toegang tot de
Akasha van de bron en het innerlijk aanschouwen. De epifyse chakra is voor zijn
energiebevoorrading afhankelijk van de anderen chakra's. In deze chakra wordt dus de energie
gemoduleerd tot de specifieke functies, te weten helderheid van geest en het zich gelukkig voelen.
Zijn oorspronkelijke grootte is te vergelijken met een pi!
ngpongbal! Storingen bij deze chakra's worden dus veroorzaakt door de energieproblemen van
één van de chakra's of van de chakra's zelf. Stimulerende energiekanalen zijn de Maagmeridiaan
8, Du Mai 19.
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Negatieve persoonlijkheidskenmerken:gefascineerd door de identiteit, rolpatroon, persoonlijkheid
inclusief de bijbehorende emoties. In iedere emotie wordt geïnvesteerd, afstand nemen is er
absoluut niet bij. Het leven is als een epos, een nimmer aflatende stroom van emoties, waardoor
iemand verdwaalt in de eigen creaties. Het leven is loodzwaar, de ene ellende is nog niet voorbij of
de volgende dient zich al aan. Staat zichzelf geen geluk toe.
Verdere toegevoegde energetische verstoringen: geen helderheid in het denken. Als er te weinig
energie is dan is de persoon in kwestie niet helder en bestaat er weinig inzicht. Vervreemding,
verwarring. Te rationeel. Onvermogen tot leren, begrijpen. Zweverig gevoel in het hoofd.
Functionele verstoringen: geheugenverlies, verlamming en epilepsie en aandoeningen die te
maken hebben met het zenuwstelsel. Alle ziekten die verband houden met de epifyse en de
hersenen (fysiek en mentaal). Disharmonie tussen alle functiecircuits, levensbedreigende ziekten.
De huidige chakra's zijn er volledig op berekend de scheppingskracht vanuit de bron, via zijn
geest, tot in de stof te brengen. Daarmee is niet alleen de gezondheid van de mens zelf gediend
maar ook de gezondheid van alle overige organismen in de schepping. De mens zal namelijk eerst
beginnen met zijn eigen organismen te zuiveren, vervolgens zal hij als hij de unieke uitwerking van
de scheppingskracht op zijn lichaam ontdekt heeft, als volgende stap in zijn bewustzijn ontdekken
dat hij niet alleen zichzelf, maar ook alle anderen levensvormen in de schepping gezond kan
houden/maken.
Bron: www.cosmicflower.nl
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ONDERZOEK & BEHANDELING EPILEPSIE: JILL
EPILEPSIEBEELD BIJ JILL:
Epilepsiebeeld welke niet kon worden gediagnosticeerd via medisch regulier onderzoek:

Juveniele myoclonus epilepsie
Gebruikt depakine chrono 300:
Middel voor Jill tegen spierspasme, grote pupillen en ijlen. Zonder Depakine iedere nacht.
Met depakine nooit. Zodra medicatie stopt begint het.
Medicatie wordt algemeen, niet voor Jill, ook gebruikt tegen migraine en manisch
depressiviteit. Jill benoemt het effect van de medicatie: “Alsof het een grote duim is die mij
platdrukt.”
Jill is sinds 3 maanden bewust bezig “verstoringen” te rapporteren. Ze groeit zeer snel in
bewustwording/kennis/weten. Op de vraag welke ervaringen zij nu tegen komt die haar
verstoren, afhouden van blijheid of alert zijn zegt ze: “ constant, van alles en nog wat,
sensaties in lichaam, verstoring in gedachten, het gaat heel snel”. Op de vraag of het lukt
ze “vast te grijpen” en te rapporteren zegt ze: “niet altijd, soms wel soms niet, uiteindelijk
altijd. Meestal ben ik onderweg.”
Jill heeft 2 jaar geleden een zeer ernstige val van een trap op een marmeren vloer
gemaakt.
Daarvoor heeft ze gerevalideerd en is ze in een reïntegratie-traject beland.
Op dit moment is Jill bezig met EMDR-therapie.

35

EPILEPSIE BIJ KINDEREN, PUBERS EN JONG VOLWASSENEN ONDERZOEK ERVARINGEN
PRAKTIJK QUINT THERAPY
JOLIE ENNIK
06-42539302 jolieennik@gmail.com www.quinta-essentia-family-network.nl

UIT: http://www.emdr.nl/index-clienten.htm
Wat is EMDR?
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie
voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit
kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf.
Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van
iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds
invloed hebben kan de methode gebruikt worden.
EMDR is een relatief nieuwe therapie. Een eerste versie van EMDR werd in 1989
beschreven door de ontwikkelaarster ervan, de Amerikaanse psychologe Francine
Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkelde EMDR
zich tot een volwaardige therapeutische methode.
Waarvoor is EMDR bedoeld?
Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel
van de getroffenen 'verwerken' deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen
zich psychische klachten. Vaak gaat het om zich opdringende herinneringen aan de
schokkende gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen; 'flashbacks')
en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties.
Als er aan bepaalde criteria wordt voldaan spreekt men van een 'post traumatische stressstoornis' (PTSS).
Ofschoon PTSS nog steeds als het primaire indicatiegebied voor EMDR wordt beschouwd
hebben de ervaringen met de toepassing van deze behandelmethode de afgelopen jaren
laten zien dat het mogelijk is een grote verscheidenheid aan psychische aandoeningen en
klachten te behandelen, die gepaard gaan met vermijdingsgedrag, somberheid en/of
gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid. Uitgangspunt is telkens dat
deze klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen.
Daarmee worden gebeurtenissen bedoeld die dusdanige sporen hebben nagelaten in het
geheugen van de persoon, dat hij of zij er nu nog steeds last van heeft. Voorbeelden
daarvan zijn emotionele verwaarlozing, akelige ervaringen op medisch gebied,
verlieservaringen, werkgerelateerde gebeurtenissen en andere schokkende,
schaamtevolle of anderszins ingrijpende ervaringen. De belangrijkste insteek van de
EMDR therapeut is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te
verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.
Werkt EMDR?
Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de
resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. EMDR is een kortdurende
therapievorm. Als het gaat om een trauma na een eenmalige ingrijpende gebeurtenis dan
zijn mensen vaak al na enkele zittingen in staat om de normale dagelijkse bezigheden
weer op te pakken.
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Hoe weet je of EMDR kan worden toegepast? In het begin van de therapie zal uw EMDRtherapeut uitgebreid aandacht besteden aan de oorzaak en achtergronden van de
klachten. Daarnaast wordt er een taxatie gemaakt van een aantal individuele kenmerken
waaronder de persoonlijke draagkracht en de last die men van de klachten ondervindt.
Hieruit zal blijken of een gerichte traumabehandeling op dat moment noodzakelijk of nodig
is, en of daarvoor EMDR kan worden gebruikt.
Hoe gaat EMDR in z'n werk?
De therapeut zal vragen aan de gebeurtenis terug te denken inclusief de bijbehorende
beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de
traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. De
therapeut zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit
in combinatie met een afleidende stimulus. Doorgaans zal dat de hand van de therapeut
zijn. De therapeut zal vragen de aandacht hierop te richten en daarna de hand op
ongeveer 30 centimeter afstand, voor het gezicht langs, heen en weer bewegen. Een
ander methode gebeurt door middel van een koptelefoon waarbij geluiden afwisselend
rechts en links worden aangeboden. Na elke set wordt er even rust genomen. De
therapeut zal de cliënt dan vragen wat er in gedachten naar boven komt. De EMDR
procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms
ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. De cliënt wordt na elke
set oogbewegingen gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering,
waarna er een nieuwe set volgt.
Wat zijn de te verwachten effecten?
De aangeboden sets oogbewegingen of geluiden zullen er langzamerhand toe leiden dat
de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds
gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen
veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner.
Maar het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren
komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten
ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze
effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in de
levensgeschiedenis van de persoon.
Zijn er ook nadelen?
Na afloop van een EMDR therapie kunnen de effecten nog even doorwerken. Dat is
natuurlijk goed. Toch kan dit in sommige gevallen de cliënt het idee geven even de regie
kwijt te zijn. Bijvoorbeeld als er nieuwe beelden of gevoelens naar boven komen. Vaak is
het dan een geruststelling om te weten dat dit in de regel niet langer dan drie dagen
aanhoudt. Daarna is er als het ware een nieuw evenwicht ontstaan. Het is aan te bevelen
een dagboekje bij te houden en op te schrijven wat er naar boven komt. Deze dingen
kunnen dan in de volgende zitting aan de orde komen.
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Wat is het werkingsmechanisme van EMDR?
Een verklaring voor de effecten van EMDR is dat de combinatie van het sterk denken aan
de traumatische gebeurtenis en de aandacht voor de afleidende stimulus er voor zorgt dat
het natuurlijk verwerkingssysteem wordt gestimuleerd. Omdat een traumatische
herinnering wanneer deze in gedachten wordt genomen zowel levendig als intens is, kost
dit betrekkelijk veel geheugencapaciteit. Maar het zo snel mogelijk volgen van de vingers
van de therapeut, zoals dat bij EMDR gebeurt, kost ook geheugencapaciteit. Door deze
concurrentie van werkgeheugentaken is er weinig plaats voor de levendigheid en de
naarheid van de herinnering. Dit biedt de patiënt de mogelijkheid om een andere
betekenis aan de gebeurtenis te geven.

Ongeval Jill
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Eigen beschrijving TEGENHOUDEN epileptische aanval
door Jill:
Epileptische aanval:
December 2009, Gran Canaria
Is het mogelijk een epileptische aanval tegen te gaan (zonder medicijnen)?
Ik woonde korte tijd in een dorpje in Gran Canaria met locals, spanjaarden zodat ik de
taal beter zou gaan beheersen. Ik was nieuw daar, kende niet veel mensen en woonde
alleen.
Op een dag kwam ik eind van de middag thuis na het werk, het was laat en ik was me
aan het voorbereiden om naar bed te gaan. Ik weet nog goed dat ik in de keuken stond
en aanvoelde wat er aan zat te komen. Voordat ik een aanval krijg voel ik lichte spasme,
wordt ik als ware uit mijn lichaam gezogen, en zie ik een grote, lege ruimte. Ik word
langzaam in een tornado gezogen en zie ver af een knoop van verstrengelde draden.
Ondertussen probeer ik mijn lichaam onder controle te houden door met overgebleven
kracht rustig te gaan liggen. (Voorkomen dat ik neerval en me bezeer)
-> Normaal komt op dat moment de aanval, ik laat het gaan en krijg 15 tot 25 minuten
spierspasme, wijde pupillen, ben bij bewustzijn, voel me niet in mijn lichaam. Raak
verstrikt in de verstoring en voel de draden door mijn lichaam de overhand nemen.
Reageren op vragen van omstanders lukt niet altijd. Ik ga ijlen en krijg ingevingen. (welke
ik me nu niet meer kan herinneren ivm laatste aanval 3 jaar geleden)
Na de aanval ben ik vermoeid, een aanval staat gelijk aan 2 uur intensief sporten.
->Deze specifieke dag in de woning in Gran Canaria voelde ik een aanval opkomen, werd
me bewust van het feit dat ik alleen thuis was, niet de straat op kon gaan omdat ik de
taal niet goed beheerste en mensen niks voor me konden doen. Er stond geen beltegoed
op de telefoon om iemand te contacten. Het besef dat dit een onmogelijk moment was
voor een aanval. Met wilskracht vanuit mijn tenen heb ik me geconcentreerd op mijn
ademhaling en “NEE” gezegd tegen de aanval. Blijven staan ipv me eraan overgeven (gaan
liggen). Mezelf in de ogen gekeken in de spiegel. Dit duurde ongeveer 10 minuten.
Daarna was ik stomverbaasd. Geen aanval, ik voelde me okay, enigszins vermoeid, vooral
verwonderd over wat er mogelijk was.
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Gesprek met Jill:
Is er bij jou ooit een hersenafwijking gediagnosticeerd? Ik bedoel, hebben ze tastbaar een
oorzaak aangewezen van je toenmalige klachten? Heb jij klachten in bepaalde situaties
gehad?
Ik heb op mijn vijftiende scans gehad om de epilepsie te diagnostiseren, volgens mij heet
dat een ECG-scan? Met van de nopjes op mijn hoofd. Dat lokte geen aanval uit. Twee jaar
geleden heb ik wel een traumatisch hersenletsel opgelopen, daarna heb ik geen aanval
meer gekregen..
Hebben ze toen hersenafwijking aangetoond? Met die scan?
Wat is er 2 jaar geleden gebeurd dat je traumatisch hersenletsel opliep en hoe hebben ze
dat geconstateerd?
Dus je bent al 2 jaar aanval vrij? Hoe lang gebruik je al medicatie?
Met de scan hebben ze geen hersenafwijking aangetoond, dit was 9 jaar geleden. Ik heb
nu 9 jaar epilepsie, laatste aanval was alweer 3 jaar geleden, uitgelokt door alcohol
waarschijnlijk.
2 jaar geleden heb ik een ongeluk gehad, val van een ladder, 3 meter naar beneden op
een marmeren vloer. Mijn linker hersenhelft zat vol bloed (hersenbloeding), verder een
hersenbreuk en schedelbasisfractuur.
Geen hersen-afwijking en toch medicatie...
Weet je wat er gebeurd als je alcohol neemt?
hoe bedoel je? Alcohol doet iets met de neurotransmitters
Alcohol maakt t makkelijk voor verstoring om bij je aan te klikken...
Epilepsie is ook zo'n methode van verstoring...
Omdat je wegvalt wordt je niet " overgenomen"
Dat is je redding steeds
okay..
het gekke is dat ik altijd een visualisatie heb voor een aanval, terwijl ik normaal nooit
visualiseer (behalve in dromen), heeft dat ermee te maken?
Zou heel goed kunnen, wat visualiseerde dan?
donkere ruimte, leeg, zwart, open, het is verder helemaal leeg totdat ik steeds dichterbij
een punt komt, ik voel dat dat niet goed zit. dan glij ik door een tunnel van verstrikte
knopen.
maar jij kent iemand die me zou kunnen helpen?
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Ja!
Ik heb het al met hem over jou gehad. Of ik het met jou zou kunnen oppakken of dat zijn
kracht benodigd is. Epilepsie of dergelijke symptomen zijn een ingewikkeld samenspel van
situaties, energy, bescherming/weerbaarheid, karma en krachtvelden.
Je bent bijzonder belangrijk voor t aardse proces, anders probeert de verstoring je niet uit
te schakelen
Je legt overigens prima uit.
En kun jij het met me oppakken?
Yep
Ik denk dat t wel goed is als je diegene voor checkup en vragen ontmoet
Hij laat t aan ons over, het is wat jij wilt
Hij heeft veel uitgelegd, toch is jouw specifieke situatie belangrijk. Jouw proces vooral! Het
is bijzonder ingewikkeld
Hij kan je vragen beantwoorden...ik niet. Ik kan je in een proces van bewustwording
meenemen. Hij kan via Boven met een groot net de meeste verstoring wegtrekken en
voorspraak voor je houden
hmm.. ik snap nog niet helemaal hoe het in elkaar zit, maar ben wel heel erg benieuwd.
Mij maakt het helemaal niks uit, jou of hem.
voorspraak?
Ja, voorspraak bij de grote Bron, die wij wel GOD noemen.
Het zou je uit kunnen maken, als ik kracht 5 ben is hij kracht 13..,
Hoe bepaal je welke kracht je bent?
Welke verstoring je niet raakt...
Je frequentie bepaald je kracht
Frequentie groeit enkel door bewust kennis/weten over de gebeurtenissen en
gebruikmaking van je instrumentarium en bruikbaar inzetten van je herinneringen uit
wijsheid uit vorige levens. Een manier van eten wijzigt nog maar weinig in je frequentie als
je al een zeker niveau hebt bereikt...
Ik kan je daarin coachen.
Als je meer kracht nodig hebt, wat ik wel vermoed dan is hij er voor je
okay. hoe kom je daar?
Waar?
hogere frequentie
Kennis/weten opbouwen, instrumentarium leren kennen en gebruiken, ervaringen
opbouwen, eigen lijn met de Bron
Steeds meer zuiver van Hart en ego zijn
Leren in je Hoger Bewustzijn te verblijven
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okay
Natuurlijk gaat het om jouw eigen lijn met de bron. Degene die jouw begeleider/coach is is
in staat jou zelf mee te nemen naar het hoogste niveau om zelf je proces te lopen...
Daarbij heeft hij meer kracht tot zijn beschikking via Boven en kan hij meer ontkoppelen
naar gelang je afspraken en karma.
Een wijze man of vrouw helpt jou zelf te zien en horen wat nodig is voor jou...
Buiten dat is het niveau van kracht en kennis/weten/bewustzijn dus wel belangrijk om de
vele raadselen en informatie rondom ziektes te mogen ontsluieren.
De eerste energetische behandeling-ervaringen:
*In de driehoek met G. en J. en Jill.
De frequentie werd langzaam opgebouwd. Veel liefde/blijheid vanuit de andere wereld in
zegeningen voelbaar. G., J. en Jill merkten dat het Hart van Jill op een nieuwe manier
werd geopend. We ervaren allen het hoofd van Jill, een druk boven de rechter slaap en
oog. G. komt even helemaal vast te zitten en vraagt hulp in van J. Heel snel is hij weer
“los” en we kunnen verder werken. aandacht voor Jill. We ervaren een klem om haar
hoofd, als een masker van metaal. Ik zie een tweetal slangen waarvan enkel de segmentdelen in geel en bruin zichtbaar waren kronkelend om haar hoofd. Er mag een opening
komen. De eerste stukjes mogen mee naar het licht. Jill ziet flitsen van Licht en voelt
ruimte komen. In de uren en dag daarna werden we bij tijd en wijlen nog alert gemaakt om
te rapporteren. Steeds was er een stukje ruimte en verlichting.
*In tweetal.
Eerst werd de frequentie verhoogd. We werden samen meegenomen naar een bepaald
gebied in een ver verleden. Ik zag 7 pilaren van kristal/diamant in 7 kleuren in een cirkel
om ons heen staan. Aan de rechter kant van mij zag ik een wit bouwwerk aan de rand van
water, Het weerspiegelde in het water. Dat water en het witte waren zeer indrukwekkend
en leken belangrijke info te bieden. Iets haalde ons beide uit de sessie, Jill zei, “ja, het is
goed, ik wil”. We stemden even samen af waar dat om ging. Als vanzelf ging de sessie
verder. Er kwam een vrouwelijke spirit in mij waardoor ik meer kon zien. Ik zag een spirit
bepaalde zaken aanwijzen. Hij wees naar een groepje mensen die “verkeerde keuzes”
maakten, ze waren allen in een bruine pij gehuld. Ze hadden met behulp van energie een
bruin gemaakte “bronzen” staaf schuin in het hoofd van Jill geplaatst. De staaf was 15 cm
in doorsnee en bijzonder bewerkt in een aantal delen, als een soort gotische kathedraal in
staafvorm. Er werd gezegd dat er iets niet goed was gegaan destijds en dat de staaf er
beter uit zou kunnen worden getrokken. Dit behoefde natuurlijk afstemming met Jill. Jill
voelde zich zeer daadkrachtig en zag er vastberaden uit. Ik voorvoelde dat dit in stukjes
zou worden aangewezen en aan zou worden gewerkt.
Later op de avond zag Jill zelf vele spirits kijken naar de bronzen staaf, de spirits wisten
nog niet wat ze er mee aan moesten, hoe ze dit het beste konden aanpakken voor Jill en
wat er allemaal aan vast zat. Jill zag de staaf ook.
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*behandeling via CHAAS.
Na de behandeling voelt Jill zich heel veel beter. Ze voelt zich vrij.Ze mediteert
makkelijker. Ze voelt een open kanaal met Boven op elk moment dat ze het vraagt. Het
rapporteren gaat beter. Antwoorden komen snel. Ze zegt: Het is een wonder.
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Bĳzondere gelĳkenissen met epilepsie; epileptische
aanval (epileptische aanval=geen epilepsie)
*slaapverlamming
*koortsstuip
UIT:
http://www.salusi.nl/slaapverlamming-oorzaken-tipsslaapparalyse/
Slaapverlamming – slaapparalyse
Slaapverlamming ofwel slaapparalyse is een merkwaardig verschĳnsel. Je hebt het
idee dat je wakker bent, maar je lichaam reageert nog niet op je mentale bevelen.
Zodoende kun je je niet bewegen, niet praten en dus ook niet opstaan. Bovendien
gaat slaapverlamming vaak gepaard met hallucinaties: je ziet, hoort of voelt dingen die
er niet zĳn. De belangrĳkste symptomen van slaapparalyse zĳn:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je kunt je niet bewegen (spierverlamming)
Je kunt niet praten
Je kunt (soms) wel zien
Je hoort geluiden die er niet zijn (voetstappen, deuren, stemmen, e.a.)
Je ziet personen die er niet zijn (Incubus-syndroom)
Je hebt het gevoel alsof iemand je verstikt (Old Hag-syndroom)
Je voelt suizen of bonzen in je hoofd of oren
Je bent angstig en paniekerig
Je voelt je zweverig

Let op: niet iedereen heeft dezelfde symptomen bij slaapverlamming.
Slaapverlamming ofwel slaapparalyse kan dus ontzettend beangstigend
zijn.
ERVARINGEN VAN MENSEN MET SLAAPVERLAMMING EN MEER
INFORMATIE VIND U IN HET ONDERZOEK “SLAAPVERLAMMING”
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1: Slaapverlamming, een spirituele/energetische ervaring,
een aanzet tot bewustzijngroei?
Vanwege de hallucinaties wordt slaapparalyse vaak in verband gebracht met
bovennatuurlijke verschijnselen. Met de huidige kennis en diversiteit aan
ervaringen kunnen we aannemen dat sommigen onder ons een energetisch
ontladende ervaring hebben gehad in de breedste zin des woords. In
hoeverre we het spiritueel door kunnen trekken is situatiegebonden. Dat we
er regie over kunnen krijgen is een statement voor bewustzijngroei.
De reguliere medische wereld stelt dat slaapverlamming niks te maken heeft
met geesten, monsters of buitenaardse wezens. Hoewel de beleving van
spookachtige verschijningen zeer realistisch kan zijn, vergelijkbaar met
gewaarwordingen en gebeurtenissen in een nachtmerrie.

2: Slaapparalyse duurt meestal niet echt lang
Slaapverlamming kent vele gradaties. Er zijn mensen die sporadisch niet
“wakker” of bij lichaamsregie kunnen komen… En er zijn mensen die tot wel
10 keer per slaapcyclus een diepgaande en indrukwekkende slaapparalyse
doormaken. Meestal duurt slaapparalyse slechts 1 tot 3 minuten, maar
soms ook wel 45 minuten.

3: Slaapverlamming kan ervaren worden als “uittreden”
Sommige mensen ervaren tijdens de slaapverlamming een gewaarwording
alsof ze boven hun bed zweven of zelfs boven hun eigen lichaam uitstijgen
en/of verder reizen. Als je spiritueel ingesteld bent, zou je dit principe
“uittreden” of een “bijna-doodervaring” kunnen noemen.
De medische wereld stelt dat deze ervaring volkomen wordt veroorzaakt
door o.a. je hersenactiviteit, bloeddruk en evenwichtsgevoel tijdens de
slaap.

4: Slaapverlamming & rond kunnen kĳken
Een kenmerkend verschijnsel van slaapverlamming is dat mensen kunnen
rondkijken tijdens hun slaapparalyse. Soms zijn de ogen daadwerkelijk open
en kunnen ze zelfs worden bewogen.
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Wat gezien is kan precies worden naverteld. Hetzij datgene wat aards
herkenbaar is, hetzij datgene wat hier geen herkenning heeft.
De medische wereld zegt dan dat droom en werkelijkheid in elkaar overlopen
en stelt dat er vaak niet echt iets word gezien, maar enkel gedroomd. Het
desbetreﬀende beeld (slaapkamer e.a.) is volgens medici zodanig vaak
herbeleefd dat je het letterlijk kunt dromen.

5: Slaapverlamming & kloppingen of suizen in hoofd, oren
en hart/longen
Slaapverlamming gaat bij veel mensen gepaard met een ruis in de oren
(oorsuizen) en in het hoofd (“hoofdruis”). Soms is er ook sprake van een
“elektrische schok” of “explosie” in het hoofd of van kloppen of bonzen in
het hoofd, oren en/of hart/longen. Ook druk op de slapen en een drukkende
hoofdpijn zijn geen ongewone verschijnselen.
Dit heeft volgens de medici vooral te maken met de bloedsomloop en
bloeddruk tijdens de slaap. Ook het op de rug liggen zou de druk op je hart
en longen te groot maken met bijgevolg de paralyse.

6: Slaapverlamming & op de rug liggen
De meeste mensen hebben uitsluitend last van slaapverlamming als ze op
hun rug liggen.
De medici stellen: Als je op je rug ligt, is de kans dat je spieren te laat uit
hun slaaptoestand komen groter. Bovendien is ook de kans op een
drukkend of verstikkend gevoel groter als je op je rug slaapt. Je eigen
lichaamsgewicht voelt namelijk veel zwaarder aan tijdens je slaapparalyse,
en dat gewicht bevindt zich voornamelijk in de buik.

7: Slaapverlamming & wakker worden
Als je je lichaam niet wakker kunt krijgen tijdens je slaapparalyse, dan kun je
het beste proberen, volgens de medici, om je op een detail te concentreren.
Probeer je bijvoorbeeld te concentreren op een woord, een vingertopje of
een grote teen. Zodra je vat krijgt op een detail, volgt de rest van je
lichaam doorgaans vanzelf. Kortom: wanneer je een aspect van je lichaam
tot een reactie kunt overhalen, wordt de rest van je lichaam wakker geschud.
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8: Slaapverlamming & paniekaanvallen
Slaapverlamming kan een gevoel van verstikking teweegbrengen. Je hebt
het idee dat je geen adem meer krijgt of dat je hart het begeeft. Hierdoor kun
je tijdens je slaapverlamming enorm in paniek raken. Omdat je je
paniekaanval niet kunt uiten en niet om hulp kunt schreeuwen, wordt de
paniek alleen maar erger. Het verstikken of het hartfalen gebeurt gelukkig
niet echt. Probeer je dat te realiseren!

9: Slaapverlamming & epilepsie
Slaapverlamming wordt vaak gelinkt aan epilepsie. Het exacte verband is
niet duidelijk, maar beide indicaties hebben een neurologische achtergrond.
Zo zou het kunnen zijn dat slaapverlamming het gevolg is van een
epileptische aanval tijdens de slaap. Bovendien zijn er mensen wiens
slaapverlamming is verdwenen sinds ze anti-epileptica (epilepsie-medicijnen)
gebruiken. Daarnaast wordt slaapverlamming in verband gebracht met
narcolepsie en aanverwante slaapstoornissen.

10: Slaapverlamming: huisarts en spirituele methode
Wij raden het altijd aan naar de huisarts gaan. Hij/zij kan je doorverwijzen
naar een gespecialiseerd slaapcentrum ofwel slaapkliniek. In het
slaapcentrum laten ze je eenmalig (soms meermaals) overnachten om je
“door te meten”. Het team van zo’n slaapkliniek bestaat uit allerlei
specialisten, waaronder een neuroloog en een KNO-arts. Het is absoluut niet
zeker dat de oorzaak van je slaapverlamming wordt achterhaald, maar vaak
wordt er een oplossing gevonden die de klachten onderdrukken zodat je
geen last meer hebt van slaapverlamming. Je kunt ook vragen of je een EEG
mag laten maken. Bij jou zou een epileptische achtergrond de oorzaak
kunnen zijn.
Het is wetenschappelijk bewezen dat bepaalde medicatie werkzaam is tegen
slaapverlamming en dat andere medicatie slaapverlamming kan
veroorzaken.
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De spirituele benadering ervaart dat slaapverlamming, welke niet
gediagnosticeerd kan worden door de medische wereld, waar geen
hersenafwijking en/of afwijking in de genen en bloedbanen gevonden
wordt goed te benaderen/behandelen is binnen haar methode.

UIT:
http://www.kinderneurologie.eu/ziektebeelden/slaap/narcolepsie.php

Narcolepsie
Wat is narcolepsie?
Narcolepsie is een aandoening met een verstoord slaap-waakpatroon die gekenmerkt wordt door
slaapaanvallen overdag en verslapping van de spieren bij emoties.
Hoe vaak komt narcolepsie voor bij kinderen?
Narcolepsie komt bij één op de 6000 kinderen voor.
Bij wie komt narcolepsie voor?
Narcolepsie komt zowel bij jongens als bij meisjes voor. Meestal wordt het gezien vanaf de leeftijd
van 10 jaar, maar het kan ook al op jongere leeftijd voorkomen. Narcolepsie wordt vaker gezien bij
kinderen met overgewicht, bij kinderen met het Prader- Willi syndroom en bij kinderen met
Niemann-Pick type C.
Wat zijn de symptomen van narcolepsie?
Verschillende symptomen
Bij narcolepsie komen verschillende symptomen voor. Niet alle kinderen hebben alle symptomen en
de ernst van de symptomen kan variëren.
Slaperigheid overdag
Kinderen met narcolepsie kunnen overdag zomaar ineens in slaap vallen. Dit gebeurt meestal
wanneer ze in een wat saaie warme omgeving zijn of bijvoorbeeld na het eten. Zij kunnen deze
slaapaanvallen maar moeilijk tegen houden, maar voelen deze wel aankomen. De slaapaanvallen
duren meestal tussen de tien en dertig minuten. Door zich erg in te spannen of actief te worden
kunnen de slaapaanvallen onderdrukt worden. Tussen de slaapaanvallen door voelen veel kinderen
zich ook duf en slaperig.
Verstoorde nachtslaap
Kinderen met narcolepsie hebben meestal een onrustige nachtslaap, waarbij zij nare levendige
dromen hebben en veelvuldig wakker worden.
Prikkelbaarheid
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Door het verstoorde slaapwaakpatroon zijn kinderen met narcolepsie overdag vaak snel gepikkeld
en gemakkelijk in tranen of boos. Ook hebben ze vaak last van aandachts- en
concentratiestoornissen.
Kataplexie
Kinderen met narcolepsie kunnen tijdens emoties, bijvoorbeeld lachen of huilen, plotseling last
krijgen van een tijdelijk verlamming van bepaalde spiergroepen. Dit verschijnsel wordt kataplexie
genoemd. Door de kataplexie zakken kinderen tijdens een emotie kortdurend in elkaar, soms vallen
ze op de grond. Na een seconden of 30 kunnen ze weer opstaan en gewoon verder gaan. Bij
gedeeltelijke kataplexie knikt bijvoorbeeld alleen het hoofd naar voren en zijn kinderen kortdurend
niet in staat om te spreken. Per dag kunnen meerdere aanvallen van kataplexie optreden.
Levendige dromen
Kinderen met kataplexie kunnen net na het inslapen maar ook overdag tijdens het in slaap vallen
last hebben van levendige dromen die net echt lijken. Ze weten dan niet goed of ze het nu echt mee
maken of dat het een droom is. Dit verschijnsel wordt ook wel hypnagoge hallucinaties genoemd.
Verlamd worden tijdens inslapen en wakker
Kinderen met narcolepsie zijn kort na het in slapen en kort na het wakker worden even helemaal
verlamd aan armen en benen. Ook kunnen zij dan niet praten, terwijl ze gewoon wakker zijn. Deze
verlamming trekt spontaan binnen enkele minuten bij, waarna kinderen alles weer kunnen
ondernemen. Deze verlammingen worden slaapparalyse genoemd.
Waar wordt narcolepsie door veroorzaakt?
Grotendeels onbekend
Het is nog grotendeels onbekend wat de oorzaak is van narcolepsie. Waarschijnlijk ontstaat
narcolepsie als gevolg van een combinatie van erfelijke factoren in combinatie met andere factoren.
REM-slaap
Bij kinderen met narcolepsie is het slaapwaakpatroon verstoord. Normaal komen kinderen na het in
slaap vallen in een zogenaamde non-REM slaap terecht die na enige tijd over gaat in een REMslaap. Tijdens de REM-slaap zijn alle spieren verlamd en komen levendige dromen voor.
Kinderen met narcolepsie komen na het in slaap vallen direct in een REM-slaap terecht. Ook tijdens
de slaapaanvallen overdag komen zij in een REM-slaap terecht. Dit verklaart de slaapverlamming
en de levendige dromen bij het inslapen van kinderen met narcolepsie.
Hypocretine
Bij kinderen met narcolepsie blijken de hersenen te weinig hypocretine aan te maken. Wat
hypocretine precies doet is niet helemaal bekend.
Autoimmuunziekte
Er zijn aanwijzingen dat narcolepsie een auto-immuunziekte is. Een auto-immuunziekte is een
aandoening waarbij het lichaam afweerstoffen maakt tegen lichaamseigenweefsels. Normaal zijn
afweerstoffen bedoeld om infecties te overwinnen, maar bij auto-immuunziekten vallen de
antistoffen lichaamseigen weefsels aan waardoor deze beschadigd raken.
Bij Narcolepsie richten de antistoffen zich tegen een bepaald deel van de hersenen waar hypocretine
wordt aangemaakt.
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Hoe wordt de diagnose narcolepsie gesteld?
Verhaal
Op grond van het verhaal van het kind kan de diagnose narcolepsie al vermoed worden. De
diagnose kan ondersteund worden met aanvullend onderzoek, maar het aanvullende onderzoek is
niet bij alle patiënten met narcolepsie positief afwijkend, met name bij jonge kinderen niet.
Vragenlijsten
Er bestaan speciale vragenlijsten over slapen en waken. Aan de hand van deze vragenlijsten kan ook
een goed inzicht verkregen worden over het slaapwaakpatroon.
Multi-sleep latency test (MSLT)
Kinderen met narcolepsie vallen gemakkelijk in slaap en zij komen dan ook meteen in een bepaald
slaapstadium terecht wat REM-slaap wordt genoemd. Voor de multi-sleep latency test verblijven
kinderen een dag in het ziekenhuis. Op hun hoofd krijgen ze allerlei draadjes geplakt die de
hersenactiviteit registeren. Dit gebeurt net als bij een EEG. Op vijf vast gestelde tijden overdag
gaan de kinderen op bed liggen in een verduisterde kamer.
Aan de hand van de hersenactiviteit wordt dan gekeken of de kinderen in slaap vallen, hoe snel ze
in slaap vallen en wat voor soort slaap ze hebben. Kinderen met narcolepsie vallen telkens snel in
slaap en hebben gelijk een REM-slaap.
Maintance of wakefullness test
Bij dit onderzoek krijgen kinderen ook draadjes op hun hoofd geplakt die de hersenactiviteit
registreren. Ook nu komen ze in een verduisterde kamer op bed te liggen, maar nu is het juist de
bedoeling om minstens 20 minuten wakker te blijven. Kinderen met narcolepsie vallen meestal
sneller in slaap.
Bloedonderzoek
Bij kinderen met narcolepsie blijkt vaak een bepaald type afweereiwit in het bloed te komen.
Het vinden van dit eiwit in combinatie met de symptomen van narcolepsie maakt de diagnose zeer
waarschijnlijk.
Ruggenprik
Kinderen met narcolepsie blijken in de hersenen een bepaalde stofje te missen. Dit stofje heet
hypocretine. Dit stofje komt normaal ook in het hersenvocht terecht en kan in het hersenvocht
bepaald worden. Door middel van een ruggenprik kan hersenvocht verkregen worden. Bij kinderen
met narcolepsie blijkt de hoeveelheid hypocretine in het hersenvocht fors verlaagd te zijn. Bij
twijfel over de diagnose kan daarom het hypocretine in het hersenvocht bepaald worden.
Hoe wordt narcolepsie behandeld?
Geen genezing
Er bestaat geen behandeling die narcolepsie kan genezen. De behandeling is er op gericht om
hinderlijke symptomen zo veel mogelijk te onderdrukken.
Regelmatig slapen
Voor kinderen met narcolepsie is het verstandig om regelmatig overdag kortdurend even te slapen
(bijvoorbeeld tussen de middag en bij het uit school komen). Hierdoor hebben ze minder kans om
overdag ongewenst in slaap te vallen. Ook is het belangrijk om ’s avonds om op regelmatige tijden
naar bed toe te gaan en op regelmatige tijden op te staan. Dit schema moet het liefst ook in de
weekenden en in de vakanties gehanteerd worden.
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Medicijnen
Verder bestaan er medicijnen die kunnen helpen om overdag minder gemakkelijk in slaap te vallen.
Het gaat om de medicijnen als methylfenidaat (Ritalin®) en modafenil (Modiodal®),
Kataplexie
Wanneer de kataplexie heel hinderlijk is, bestaan er medicijnen die de kataplexie kunnen
verminderen. Het gaat om medicijnen als antidepressiva en gammahydoxyboterzuur.
School
Het is belangrijk om de school in te lichten dat een kind narcolepsie heeft en aan te geven dat het
kind last kan hebben van slaapaanvallen. Kinderen met narcolepsie hebben vaak ook extra tijd
nodig voor het maken van toetsen en examens. Verder is het belangrijk om te zorgen voor een
afwisselend programma wat niet te eentonig wordt en bijvoorbeeld zittend werk af te wisselen met
lichamelijke inspanning.
Eetpatroon
Het is voor kinderen met narcolepsie belangrijk om regelmatig een kleine hoeveelheid te eten.
Grote maaltijden overdag moeten zoveel mogelijk beperkt worden omdat ze extra aanleiding geven
om in slaap te vallen. Ook is het verstandig om suikers en cafeïne houdende dranken (cola, thee)
zoveel mogelijk te beperken.

Begeleiding
Narcolepsie is een chronische ziekte die zo goed mogelijk ingepast moet worden in het dagelijks
leven. Kinderen kunnen soms behoefte aan begeleiding van een maatschappelijk werkende of
psycholoog. Via de patiëntenvereniging kunnen zij ook in contact komen lotgenootjes.
Wat betekent narcolepsie voor de toekomst?
Narcolepsie is een chronische ziekte die tot in de volwassenheid blijft bestaan. Met behulp van
leefregels en medicijnen kunnen kinderen en volwassenen met narcolepsie een redelijk normaal
leven leiden.
Hebben broertjes en zusjes ook een verhoogde kans om narcolepsie te krijgen?
Bij het ontstaan van narcolepsie spelen erfelijke factor een rol, daarnaast zijn meer factoren nodig
om daadwerkelijk narcolepsie te krijgen. Broertjes en zusjes hebben wel een vergrote kans om ook
narcolepsie te krijgen.
Links en verwijzingen
www.narcolepsie.nl (slaapwaakcentra Nederland)
Laatst bijgewerkt: 21 mei 2007 Auteur: JH Schieving
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Het slaapverlammingsyndroom
UIT:
http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?grens=8294
Je wordt wakker en kan je niet bewegen. Je voelt een druk op je borst en kan amper
ademen. Je raakt in paniek. Je hebt geen controle meer over je lichaam. Je wilt uit
bed, maar een geheimzinnige kracht wil dat niet. Je krijgt het gevoel dat er een
kwaadaardige persoonlijkheid aanwezig is in de kamer. Je raakt nog meer in paniek en
in ademnood. 'Waarom gehoorzaamt mijn lichaam niet?' Hoe je het ook maar
probeert, je bent gevangen door een mysterieuze kracht. Het slaapverlamming
syndroom heeft toegeslagen.
Slaapverlamming of slaapparalyse lijkt een symptoom van narcolepsie, een
slaapstoornis. Iedereen kan weleens last hebben van slaapverlamming. Bij
slaapverlamming zijn de spieren van het lichaam vlak voor het in slaap vallen of direct
na het ontwaken verlamd. De verlamming kan in sommige gevallen gepaard gaan met
hallucinaties. Slaapverlamming is relatief onbekend en er is nog geen zekerheid over
de oorzaak van het verschijnsel.
Is er voor dit fenomeen een rationele verklaring?
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de verlamming van de spieren
normaal optreedt tijdens de remslaap. In die fase van de slaap zijn enkel de
oogspieren en het hart nog actief. Deze verlamming is een natuurlijke sturing van de
hersenen om te voorkomen dat handelingen en bewegingen in dromen écht worden
uitgevoerd. Bij slaapverlamming bevindt de persoon zich als het ware tussen een
droom- en waaktoestand, waardoor hij zich niet kan bewegen. In sommige gevallen
kan dit voor de persoon in kwestie zeer beangstigend zijn omdat er tijdens de
verlamming hallucinaties kunnen optreden.

"Een hele tijd geleden werd ik midden in de nacht om een onbekende reden
wakker. Ik kon me niet bewegen, ik kon niet praten of roepen. Het duurde een
dertigtal seconden voor ik me weer kon bewegen. Buiten mijn vrouw - die zalig
lag te slapen - voelde, zag of hoorde ik niets. Vorige week gebeurde het
opnieuw. Ik lag in bed en werd opnieuw wakker. Ik kreeg het gevoel dat een
sterke kracht me neerdrukte. Ik wou me rechtzetten maar dat lukte niet. Ik
wou mijn vrouw roepen maar er kwam geen woord uit mijn mond. Ik
probeerde haar wakker te schudden maar een tegenwerkende kracht
verhinderde me dat. Ik wou opstaan, maar dat lukte niet. Ik kreeg een
beklemmend gevoel; ik kon amper lucht happen. Na zowat een halve minuut
was het voorbij. Ik geloof niet in geesten en ik zag ook geen geesten, ik zag
gewoonweg niets. Tijdens de verlamming werd ik zo angstig dat ik een hele
tijd verward was over het gebeuren."
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Komt dit fenomeen u bekend voor? Hebt u ooit een gelijkaardige ervaring gehad? Het
bovenstaande verhaal is een klassiek voorbeeld van slaapverlamming waar veel
mensen - veel meer dan je denkt - zich in herkennen. Ze worden wakker en
ontdekken dat ze zich niet kunnen bewegen terwijl ze wel kunnen zien, horen, voelen
en ruiken. Soms krijgen ze het gevoel dat er een zwaar gewicht op hun borst drukt en
dat er in de kamer een sinister of kwaadaardig individu aanwezig is. En net als ik, na
mijn belevenis hierboven, is iedereen enorm geschrokken van het gebeuren.
Sommigen denken dat er bovennatuurlijke krachten, geesten of demonen aan het
werk waren.

Slaapverlamming is zo angstaanjagend omdat de slachtoffers - hoewel ze verlamd zijn
- hun gevoelens nog kunnen gebruiken. In de meeste gevallen worden zelfs vreemde
geuren, het geluid van voetstappen, verschijningen, akelige schaduwen of glimmende
ogen waargenomen. De vreemde druk op de borst maakt ademen moeilijk en in
sommige gevallen zelfs onmogelijk.
De zintuiglijke vermogens van het lichaam geven het slachtoffer het gevoel dat er iets
zeer ongebruikelijk met hen aan de hand is. Net voor ze het bewustzijn lijken te
verliezen, houdt de betovering plotseling op. Gezond en wel kruipen ze klaarwakker
recht in bed of staan ze ernaast, maar zijn compleet van hun stuk omdat alles nu
plotseling weer normaal is. Na zo'n bizarre en irrationele ervaring is het begrijpelijk
dat sommigen vrezen dat zij in hun bed zijn aangevallen door één of andere geest,
demon of misschien wel alien.
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Het fenomeen doet zich bij zowel mannen als vrouwen van alle leeftijden voor.
Ongeveer 15 procent van de bevolking beleeft minstens één keer in zijn leven deze
angstige ervaring. Naar alle waarschijnlijkheid ligt het echte percentage veel hoger
omdat de meeste mensen onbekend zijn met het fenomeen van slaapverlamming en
de ervaring naast zich neer leggen. Slaapverlamming is een wereldwijd fenomeen en
treedt op wanneer het slachtoffer slaapt, of dat overdag of 's nachts is maakt niet uit.

Het slaapverlamming syndroom is al sinds de oudheid gedocumenteerd als het 'old
hag' (oude heks) syndroom. De naam ontstond door het bijgeloof dat een oude lelijke
heks of toverfeeks op de borst van het slachtoffer ging zitten of 'rijden' zodat hij of zij
zich niet meer kon bewegen. In de tweede eeuw na Christus schreef Claudius Galenus
(129–200), een prominente Romeinse filosoof en arts van Griekse afkomst, het
fenomeen toe aan maag- en darmstoornissen. Mogelijk is ook de legende van de
Incubus voortgevloeid uit hallucinaties tijdens slaapverlamming.
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(Incubus slaat toe)

"Ik ben een vrouw van 27 jaar en heb al 12 jaar last van slaapverlamming.
Eerst kon ik me niet meer bewegen, net of er iemand boven op mij zat. Hoewel
ik alle moeite deed om me te bewegen en om te gillen, kon ik enkel wat
murmelen en mijn tenen wat bewegen. In het begin was het zeer
angstaanjagend en deed ik er alles aan om toch maar wakker te worden.
Nadien kon ik de eerste uren de slaap niet meer vatten. Ondertussen ben ik er
gewoon aan geraakt. Nu verzet ik me in het begin niet meer en zie ik hoe lang
ik het schrikwekkende en overweldigende gevoel kan verdragen. Tenslotte zit
er niets anders op om proberen wakker te worden. In de loop der jaren heeft
dit gebeuren zich gemetamorfoseerd in een donkere gedaante die om de een
of andere reden opzettelijk aanvalt. Waarschijnlijk heb ik dit in mijn hoofd
verzonnen om beter met het fenomeen te kunnen omgaan. Ik weet het niet
zeker. Eenmaal ik er aan gewend raakte stelde ik me geen verdere vragen
meer. Om de twee maanden heb ik er last van. Soms gebeurt het meer dan
één keer per nacht."
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UIT:
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/diversen/8562-slaapverlamming-eenbovennatuurlijke-oorzaak.html
Wereldwijde paniek
Volgens recent onderzoek zou twintig procent van de bevolking vroeg of laat met deze
beangstigende ervaring geconfronteerd worden. Sommige personen ervaren het slechts
één keer in hun leven, anderen hebben er wekelijks last van. De precieze oorzaak van
slaapverlamming is nog lang niet duidelijk. Is het een buitenaards wezen? Een
kwaadaardige demon? Of gewoon een biologische reactie van ons lichaam? Iedereen
heeft zo zijn theorie.
Het enige dat men zeker weet is dat het een fenomeen is dat over de hele wereld gekend
is. In het Engels noemen ze dit wezen The Old Hag (oude heks) of shadow people. In het
Duits kreeg het de naam Mare mee, een oud Germaans woord dat ‘nachtelijke kwelgeest’
betekent. In Zanzibar noemen ze deze entiteit Popobawa en in Japan Kanashibari.
Incubus
Mogelijk is ook de legende van de incubus hieruit voortgevloeid. De incubus is een
mannelijke demon die ’s nachts op de borst van vrouwen komt zitten, vaak om hen te
verkrachten. De vrouwelijke variant noemt men de succubus. Men vindt de legende van de
incubus terug in verschillende culturen. De mensen die hem hebben waargenomen
omschrijven hem als een grote, donkere geest.
Eeuwenoud probleem
Slaapverlamming is ook geen recent fenomeen. Al in de middeleeuwen werden er
ervaringen opgetekend van mensen die met The Old Hag in contact waren gekomen. De
achtiende eeuwse romantische schilder Henri Fuseli maakte een reeks schilderijen die
deze entiteit als onderwerp hadden. The Nightmare in zijn bekendste werk.
Ook andere kunstenaars, voornamelijk schrijvers, gebruikten The Old Hag als
inspiratiebron. Bekende schrijvers als Maupassant (Le Horla), Kingsley Amis (The Green
Man), Ernest Hemingway (The Snows of Kilimanjaro), Herman Melville (Moby Dick) en
Shakespeare (Romeo & Juliet) verwerkten hun ervaringen van slaapverlamming in hun
oeuvre.
Wetenschappelijke verklaring
De meest voor de hand liggende verklaring is van biologische aard. Tijdens de REM slaap
(als we dromen) is ons lichaam helemaal verlamd. Alleen nog de oogspieren en het hart
zijn actief. De spieren zijn zo ontspannen dat ze niet meer kunnen reageren op wat er zich
in onze geest afspeelt. Dat moet ook wel, anders zouden we de bewegingen in onze
dromen ook letterlijk uitvoeren.
Soms voelen we deze verlamming aankomen als we in slaap vallen of wakker worden.
Dan kunnen we niet meer bewegen, praten of schreeuwen. Soms treden er tijdens deze
slaapverlamming ook hallucinaties op.
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Het kan gaan om visuele, auditieve, tactiele en gevoelsmatige gewaarwordingen: vreemde
geluiden, spookachtige gedaantes, moeilijkheden met ademen…Ze komen meestal heel
realistisch over en gaan gepaard met extreme angst.
Stress voorkomen, voldoende bewegen en zorgen voor een regelmatige nachtrust zouden
voldoende zijn om slaapparalysie helpen te voorkomen. Als het toch nog gebeurt, raden
wetenschappers aan je oogleden te bewegen zodat het proces van wakker worden sneller
in gang kan worden gezet.
Buitenaardse ontvoeringen
Het lijkt inderdaad een zeer plausibele verklaring te zijn voor het Old Hag syndroom. Ook
zogezegde ontvoeringen door buitenaardse wezens worden door deze theorie ontkracht.
Slachtoffers van buitenaardse ontvoeringen zeggen namelijk volledig verlamd te zijn als
het gebeurt. Bovendien vinden de ontvoeringen bijna altijd ’s nachts plaats. Vele
onderzoekers zijn er dan ook van overtuigd dat de verhalen van ontvoering door
buitenaardse wezens niet meer zijn dan ervaringen van verlamming tijdens de slaap.
Mysterie
Volgens paranormale onderzoekers zijn het kwaadaardige entiteiten, aan de aarde
gebonden geesten, demonen en heksen die ons tijdens de slaap aanvallen. Te ver
gezocht? Denk er dan aan dat de theorie van de slaapverlamming niet alles kan verklaren.
Wist u bijvoorbeeld dat soms hele plaatsen (bijvoorbeeld dorpen) gelijktijdig door het Old
Hag syndroom overvallen worden?
Mogelijk is er een natuurlijke verklaring voor dit bizarre verschijnsel. Maar misschien zal
ooit blijken dat de entiteiten uit een andere wereld stammen, waar het onderbewuste
toegang tot heeft, en die even reëel is dan de wereld buiten ons. Zo beweren enkele
paranormale onderzoekers dat het biologische fenomeen van slaapverlamming de
persoon zodanig schrik aanjaagt dat ze daardoor ontvankelijker worden voor lage,
negatieve astrale dimensies en geesten in de kosmos.
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Films over slaapverlamming
The Entity
Jaar: 1981
Regie: Sidney J. Furie
Acteurs: Barbara Hershey, Ron Silver
Verhaal: The Entity is één van de meest angstaanjagende films ooit gemaakt, zeker als we
weten dat het verhaal op waargebeurde feiten gebaseerd is. Een alleenstaande vrouw
wordt geregeld verkracht en geslagen door een onzichtbare man. Haar gezin denkt
aanvankelijk dat de vrouw met psychische problemen kampt, maar bovennatuurlijke
experts komen er snel achter dat er een bovennatuurlijke kracht aan het werk is. Een
typisch geval van slaapverlamming?
They
Jaar: 2002
Regie: Robert Harmon & Rick Bota
Acteurs: Laura Regan, Marc Blucas
Verhaal: Een jonge studente ontdekt de griezelige reden waarom kinderen zo bang zijn in
het donker en dat deze kwade krachten haar mee naar de duisternis willen nemen.
Gerelateerde links
Waargebeurde Spookverhalen: Waargebeurde verhalen in verband met geesten, spoken,
demonen en alles wat met het bovennatuurlijke en paranormale te maken heeft. Griezelig!
Unsolved Mysteries: Documentaires over waarzeggers, geesten en spoken, onopgeloste
moordzaken, mirakels, schattenjagers, vliegende schotels, mysteries, etc.
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Relatie griepvaccin en narcolepsie UIT:

http://www.chronomed.nl/nieuwsitem.php?id=445-Relatie-griepvaccin-en-narcolepsie
05-03-2013 LEIDEN/BUSSUM - Brits onderzoek komt, na Finland en Zweden, met
aanwijzingen voor een relatie tussen het vaccin voor de Mexicaanse griep en
narcolepsie. Meer onderzoek blijft echter nodig om de het verband te
bewijzen.
Mexicaanse griep
Na de uitbraak van het Mexicaanse griepvirus, ook bekend als ‘varkensgriep’, ‘nieuwe
influenza A’ en ‘H1N1’, in 2009 kwamen in meerdere onderzoeken bijwerkingen van dit
vaccin naar voren. Wereldwijd werden ruim 17000 sterfgevallen geregistreerd, in
Nederland waren dit er zestig. Dit aantal is in feite vele malen lager dan bij een ‘gewoon’
griepvirus. Dat kon de wereldgezondheidsorganisatie uiteraard niet weten. Uit angst voor
een agressievere pandemie, zoals in het verleden eerder had plaatsgevonden, werd zo
snel mogelijk naar een vaccin gezocht. Het werd gevonden, maar de bijwerkingen bleken
niet te kunnen worden genegeerd.
Narcolepsie
Behalve de bekendere bijwerkingen zoals hoofdpijn en koorts na inenting, bleek
Pandemrix, de naam van het vaccin, een vervelende relatie met narcolepsie te hebben.
Deze neurologische aandoening wordt gekenmerkt door grotendeels oncontroleerbare
slaapaanvallen, die vaak op onpraktische of zelfs levensgevaarlijke momenten
plaatsvinden. Ondanks een goede nachtrust zijn mensen met narcolepsie overdag sterk
vermoeid en vallen daardoor regelmatig in slaap. Dit gebeurt vooral tijdens prikkelarme,
passieve momenten zoals bij zittende werkzaamheden of tijdens een lange autorit. In
ernstige gevallen kan men ook in slaap vallen tijdens bijvoorbeeld het lopen, fietsen of
eten. Naast slaapaanvallen kan er ook sprake zijn van kataplexie (spierverslapping met
intact bewustzijn), slaapparalyse (bij de overgang tussen slapen en waken zich niet
kunnen bewegen) of hypnagoge hallucinaties (levendige verbeeldingen die vaak samen
gaan met de slaapverlamming).
Bijwerking
Het griepvaccin Pandemrix blijkt vooral bij kinderen tot narcolepsie te kunnen leiden. De
kans op narcolepsie wordt gemiddeld 14 keer zo groot met het vaccin, blijkt uit het
Engels en eerder uitgevoerde Finse onderzoek. Maar omdat narcolepsie weinig voorkomt,
is de kans op het krijgen van narcolepsie is nog steeds gering. Eén op de ongeveer 55000
doses Pandemrix is geassocieerd met narcolepsie. Toch blijft de relatie noemenswaardig.
Er dient meer onderzoek te worden gedaan voordat het vaccin opnieuw gebruikt kan
worden.
Behandeling narcolepsie
Narcolepsie is een vervelende aandoening, maar met de juiste behandeling kunnen de
klachten worden verminderd. Medicatie wordt dan gecombineerd met chronotherapie, om
een evenwicht te vinden tussen inspanning en rust. Daarnaast kan geleerd worden
monotone en emotionele situaties te vermijden, zodat de kans op een aanval afneemt.
Op deze manier kan het dagelijks functioneren aanzienlijk worden verbeterd.
© ChronoMed Redactie/ I.L.S.
Bron:
Elizabeth Miller et al.(2013). Risk of narcolepsy in children and young people receiving
AS03 adjuvanted pandemic A/H1N1 2009 influenza vaccine: retrospective analysis. BMJ,
2013
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Wikipedia: Slaapverlamming
Slaapverlamming of slaapparalyse is een slaapstoornis. Kenmerk van
slaapverlamming is dat de spieren in het lichaam vlak voor het in slaap vallen of
direct na het ontwaken verlamd zijn. De verlamming kan gepaard gaan met
hallucinaties (zogeheten hypnagogische waarnemingsstoornissen).
Het verschijnsel is relatief onbekend en er wordt nog maar recent wetenschappelijk
onderzoek naar gedaan. Om deze reden is er nog geen zekerheid over de oorzaak
van het verschijnsel. Men denkt dat een slaapverlamming een symptoom is van
narcolepsie, maar dat is nog niet zeker. Ook mensen die niet lijden aan narcolepsie
kunnen namelijk last hebben van slaapverlamming.
Verlamming van de spieren treedt normaliter op tijdens de remslaap. Alleen de
oogspieren, de longen en het hart zijn dan nog actief. Deze verlamming treedt op
ter voorkoming dat bewegingen in dromen echt uitgevoerd worden. Bij
slaapverlamming bevindt de persoon zich als het ware tussen droom en
waaktoestand in, waardoor hij zich niet kan bewegen. Dit kan zeer beangstigend
zijn voor de persoon in kwestie.

Hallucinaties
Slaapverlamming is nauw verbonden met de remslaap, de slaapfase waarin men
droomt. Hierdoor treden er tijdens de verlamming soms hallucinaties op. Het
verschijnsel wordt ook in verband gebracht met slaapstoornissen (zoals
slaapapneu en narcolepsie) en geestelijke of lichamelijke uitputting. Er wordt een
onderscheid gemaakt tussen hypnagogische en hypnopompische hallucinaties,
respectievelijk net voor het inslapen en net na het ontwaken. Dit verschijnsel kan
bijzonder realistisch overkomen en gaat vaak gepaard met een extreme angst. Het
kan gaan om visuele, auditieve, tactiele en gevoelsmatige gewaarwordingen.
Voorbeelden van hallucinaties die relatief vaak voorkomen zijn:
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Gevoelsmatig
•
•
•
•
•

•

Het zich volledig niet kunnen bewegen. Slechts de ogen kunnen bewogen
worden. Zelfs de snelheid van de ademhaling is niet onder controle
De gewaarwording van een meestal onzichtbare, vaak kwaadaardige
“aanwezigheid” in de kamer
Het gevoel niet of nauwelijks te kunnen ademen
Een druk/gewicht op de borst
Ten gevolge van paniek kan een oncontroleerbaar gevoel van angst
optreden. Door zich bewust te worden/zijn van de situatie (men weet wat
men overkomt indien het niet de eerste keer is) kan men het angstgevoel/
paniek verminderen tot nul. Hiermee is een sneller "ontwaken" mogelijk.
Het naar beneden vallen, omhoog getild worden of omrollen zonder dat dit
daadwerkelijk gebeurt

Auditief
•
•
•
•

Voetstappen
Stemmen
Kloppingen
Gezoem, gerinkel, geruis, geschreeuw … soms in combinatie met een
gevoel van tinteling of vibratie door het lichaam heen

Tactiel
•
•
•
•

Gevoel van aanraking
Een pijnlijk gevoel in het hoofd
Eventueel stekende pijnen in de rug, benen, armen
Gewrichtspijnen

Visueel
•
•
•
•

De aanwezigheid van iemand waarnemen (vaak een zwarte schim, maar kan
ook een gedetailleerd wezen zijn)
Het opengaan van deuren en dergelijke
Voorwerpen uit de droom waarnemen
Het zien van lichtverschijnselen waardoor de persoon in kwestie niet de
mogelijkheid heeft om te weten of het dag of nacht is
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Medicamenteuze behandeling
Verondersteld wordt dat het antipsychoticum Risperidon (Risperdal®) effectief is in
de bestrijding van slaapverlamming, waarschijnlijk door zijn anti-hallucinatoire
werking. Dit is een medicijn dat doorgaans voor schizofrenie wordt gebruikt. Het
heeft mogelijk effect op slaapverlamming indien hallucinaties veelvuldig optreden.
Tevens zijn er aanwijzingen dat ook andere psychofarmaca effectief kunnen zijn,
hoewel het nadeel daarvan is dat ze de slaap/waakcyclus nadelig kunnen
beïnvloeden.[1]

Zelfbehandeling
Om de lengte van een slaapverlammingsperiode te verminderen, kan men
proberen armen of benen alsnog te bewegen. Dit is mogelijk indien men een angst
of paniekgevoel weet te voorkomen (zie onder "gevoelsmatig"). Concentratie om
slechts één arm of been krachtig te willen bewegen leidt tot een direct uit de
verlammende toestand te komen. Om te voorkomen dat men terugvalt in een
slaapverlamming, wordt aangeraden om een tijdje wakker te blijven voordat men
opnieuw gaat slapen en een andere positie in bed aan te nemen (door bijvoorbeeld
op de zij te gaan liggen in plaats van de rug)

Slaapverlamming in literatuur en kunst
Je dors - longtemps - deux ou trois heures - puis un rêve - non - un cauchemar
m'étreint. Je sens bien que je suis couché et que je dors... je le sens et je le sais...
et je sens aussi que quelqu'un s'approche de moi, me regarde, me palpe, monte
sur mon lit, s'agenouille sur ma poitrine, me prend le cou entre ses mains et serre...
serre... de toute sa force pour m'étrangler.
Moi, je me débats, lié par cette impuissance atroce, qui nous paralyse dans les
songes ; je veux crier, - je ne peux pas ; - je veux remuer, - je ne peux pas ; j'essaie, avec des efforts affreux, en haletant, de me tourner, de rejeter cet être qui
m'écrase et qui m'étouffe, - je ne peux pas !
Et soudain, je m'éveille, affolé, couvert de sueur. J'allume une bougie. Je suis seul.
Après cette crise, qui se renouvelle toutes les nuits, je dors enfin, avec calme,
jusqu'à l'aurore.
(Uit: "Le Horla", Guy de Maupassant)
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Zo beschrijft De Maupassant dit verschijnsel in "Le Horla". Slaapverlamming wordt
wel vaker behandeld in kunst en literatuur, want hoewel het om een relatief
onbekend begrip gaat, heeft het inmiddels al heel wat creatieve geesten
geïnspireerd. Zo zegt Mercutio in het eerste bedrijf van Romeo and Juliet van
Shakespeare het volgende over het Old Hag-fenomeen:
This is the hag, when maids lie on their backs,
That presses them, and learns them first to bear,
Making them women of good carriage.
(Uit: "Romeo and Juliet", Shakespeare)
In de kunst zijn vooral de schilderijen van Fuseli die de Incubus als thema hebben
bekend . In “De Nachtmerrie” zien we het slachtoffer op haar rug liggen in een
verstijfde houding, terwijl er een kwaadaardige demon op haar borst zit.

Slaapverlamming als verklaring voor paranormale
ervaringen
De hallucinaties die tijdens slaapverlamming kunnen optreden, komen vaak zeer
realistisch over. Mensen die geen kennis hebben over deze slaapstoornis, kunnen
denken dat ze een paranormale ervaring gehad hebben. Om die reden zou
slaapverlamming een verklaring kunnen zijn voor verschillende paranormale
fenomenen, zoals uittredingen en de zogenaamde “alien abductions” in Amerika.[2]
Bij een uittreding is een waarschijnlijke wetenschappelijke verklaring een storing in
de afstemming van de hersenactiviteit en spierspanning. De storing zorgt ervoor
dat de spierspanningverhoging te laat wordt ingezet: men is wakker geworden
vanuit een ondiepe slaap, waardoor de hersenactiviteit al hoog is, maar de
spierspanning nog niet. De interpretatie van deze afwijkende fysieke sensaties
resulteert in het geloof uit het lichaam te zijn.

De Incubus
Eén specifieke hallucinatie komt opmerkelijk vaak voor: het gevoel dat er een
demonisch wezen op de borst zit die de persoon probeert te verstikken. Dit wordt
ook wel het “Old Hag-syndroom” genoemd. Mogelijk is de legende van de Incubus
voortgevloeid uit hallucinaties tijdens slaapverlamming. De Incubus was een
mannelijke demon die ’s nachts op de borst van vrouwen kwam zitten, vaak om hen
te verkrachten. De vrouwelijke variant van de Incubus is de Succubus. Men vindt
de legende van de Incubus terug in verschillende culturen. Er zijn mensen die
zeggen dat ze de demon hebben waargenomen en omschrijven hem als een grote
kwaadaardige zwarte geest.
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Uittredingen
Bij een uittreding of “out-of-body-experience” heeft men het gevoel dat de geest
tijdelijk het lichaam verlaat. Men zweeft dan meestal boven het bed en kijkt neer op
het lichaam, dat nog op het bed ligt. Dit wordt vaak gezien als een paranormaal
fenomeen. Hypnagogische en hypnopompische hallucinaties zijn mogelijk een
wetenschappelijke verklaring voor dit verschijnsel. Dit is vooral een verklaring voor
de onbewuste “out-of-body-experiences”, welke iedereen op deze wijze kunnen
overkomen.

Ontvoeringen door buitenaardse wezens
In de Verenigde Staten van Amerika worden regelmatig gevallen gemeld van “alien
abductions”: ontvoeringen door buitenaardse wezens. Deze ontvoeringen vinden
volgens getuigenissen vaak plaats in de slaapkamer, na het ontwaken. De
slachtoffers zijn meestal volledig verlamd terwijl het gebeurt. Ook hier zijn
gelijkenissen te zien met hypnopompische hallucinaties.
De Incubi, waarover men tijdens de Middeleeuwen vaak hallucineerde vanwege de
angst voor demonen en heksen, hebben tegenwoordig mogelijk plaats gemaakt
voor een moderne invulling: de ontvoeringen door buitenaardse wezens.

Wikipedia: Incubus (demon)

Incubus, 1870
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Incubus (van het Latijn incubus: nachtmerrie, en incubare:liggen op) is de naam
die in de middeleeuwen werd gegeven aan een mannelijke demon die vrouwen in
hun slaap zou bezoeken. Deze gemeenschap zou dan geleid hebben tot de
geboorte van heksen, demonen en misvormd nageslacht. De vrouwelijke
tegenhanger is de succubus.

Oorsprong
Een aantal verklaringen werden gegeven voor de oorsprong van de
incubuslegende. Zo werd er gewezen op de middeleeuwse preoccupatie met de
zonde, in het bijzonder de seksuele zonden van vrouwen. Tegen deze achtergrond
is het begrijpelijk dat slachtoffers beweerden door een 'incubus' te zijn bezocht
terwijl ze misschien gewoon heldere dromen hadden of zich schuldig voelden over
nachtelijke opwinding. Daarnaast ligt het voor de hand dat af en toe de activiteit van
een incubus werd ingeroepen om een zwangerschap te verklaren die anders
onverklaarbaar kon zijn.
Vrouwen die vermoeden door een incubus te zijn overvallen, kunnen ook door een
echt persoon seksueel misbruikt geweest zijn. En verkrachters kunnen ook
geprobeerd hebben de schuld af te schuiven op een demon zodat ze zelf niet
gestraft zouden worden. In sommige gevallen kan de geestelijkheid liever de
verklaring bij iets bovennatuurlijks gelegd hebben om bijvoorbeeld iemand in een
vertrouwenspositie te beschermen. [1]

Beschrijvingen
Bijbel
Een herkenbaar bijbels voorbeeld van de incubus kan de vergelijking zijn met de
periode vlak voor de bijbelse zondvloed. Hierin kwamen gevallen engelen naar de
aarde om seksueel contact te hebben met de dochters der aarde, waaruit de
Nephilim ontstonden.
Merlijn
Over de vader van Merlijn zei Geoffrey of Monmouth in zijn Historia Regum
Britanniae dat deze een incubus was. [2]
Heksenhamer
In de Heksenhamer staat een passage over het geslachtsverkeer tussen heksen en
de duivel.
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De geslachtsgemeenschap werd daarin als iets walgelijks voorgesteld en als de
manier waarop de erfzonde werd doorgegeven. Alleen mindere duivels moesten dit
vieze werk opknappen. Omdat duivels alleen maar over een aangenomen,
luchtachtig lichaam konden beschikken, konden uit het geslachtsverkeer tussen
een vrouw en een (mannelijke) incubus geen kinderen voortkomen. Daarom
bezocht volgens Thomas van Aquino een (vrouwelijke) succubus een man, die
onvrijwillig zijn zaad af moest staan. Dit werd door de succubus opgevangen en
aan een incubus gegeven. Deze bracht dat in bij een heks die vrijwillig en wellustig
meewerkte. Hierdoor zou een nieuwe generatie heksen ontstaan.
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ENKELE VERKLARINGEN VAN SLAAPVERLAMMING
UIT:
http://www.google.nlforum.jhk1.nl/forumjhk/viewtopic.php?
f=11&t=36583&sid=53bcae845af3f4cdd752cc085f572270

1. ervaring 10 jaar geleden
ik woonde op het 2De verdiep in gent. ik kwam bij bewustzijn na het dromen. ik besefte
dat er iets naar mij aan het kijken was. ik zag. mensen met maskers op de middelste had
gelijk masker van een bok en had een lange staf bij zich. als die van sinterklaas. ze bleven
naar mij kijken. Ik voelde mij bedreigd. ik besefte dat het niet normaal was. dat het
geesten of demonen waren. Ik was heel bang. ik begon de Koran te reciteren hard op ik
zocht bescherming bij God. daarna verloorde ik het bewustzijn.
2 in het zelfde appartement.deze ervaring een paar keer gehad
ik besefte dat ik aan het dromen was. uit paniek kwam ik terug naar mijn lichaam. ik kon
mij niet meer bewegen.ik was verlamd. ik voelde dat er iets in mijn kamer was. ik besefte
dat, dat iets geen mens was maar iets was uit genezijde en geest, demon of een djinn.
iedere keer als dat ding dichter bij kwam voelde ik magnetiche vibraties.erger worden.
Dat ding nam mij in zijn macht het was ook agressief alle ik voelde dat. een
aanstaanjagende ervaring
3 de laatste tijd
ik droom dat ik in bed lig en dat ik aan het slapen ben. Ik kom bij besef. ik voel dat er iets
is. ik voel dat het dichterbij komt en mij iets wilt doen, mij wilt slaan of verkrachten. de
magnetische vibraties komen dichterbij en gaan terug achteruit. soms hoor ik gelijk
mensen praten op de radio met slecht ontvangst of ik hoor honden blaﬀen
2 weken geleden (succobus of incubus) weer op bezoek gehad. terwijl ik sliep, merkte ik
een aanwezigheid van iets op. zoals in mijn vorige posts op deze onderwerp.
magnetische vibraties enz...
deze keer werd het erger. het is niet makkelijk om te zeggen, het probeerde sex met mij te
hebben. ik probeerde mij te verweren. vroeg bescherming aan God. niets hielp. ik werd
maar aangevallen en verkracht om het cru te zeggen. ik heb de entiteit zelfs gezien. het
leek op Magere Hein. raar? ik zeg niet dat het Magere Hein was maar het leek erop.
gisteren De Hand Van Fatima getekend met het alziende oog er op. dit heb ik boven mijn
bed gehangen. hopelijk beschermd dit mij hier tegen. Groetjes iedereen.
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deze nacht weer slaapparalyse gehad. niet zo erg als ervoor. heb gemerkt dat het zich
voedt met angst en kwaadheid. zoals jullie al eerder gezegd hebben. het is mij gelukt om
geen angst te tonen en het is vanzelf weg gegaan. ik heb een symbool van de engel
Michaël boven mijn bed gehangen. het helpt wel voel mij daardoor beschermd. ik ben wel
een paar keer wakker geworden met veel pijn in mijn benen, alsof iemand mij pijn heeft
gedaan. das wel even schrikken.
Ik heb ook iets gelijkaardig meegemaakt. Ik deed mijn ogen dicht. Zag een meisje spelen
daarna zag ik een deur open gaan. Ik was er van geschrokken. Het waren niet mijn
gedachten. Het iets onafhankelijk van mij. Het kwam niet van mij. Ik ben er zo van
geschrokken. Omdat de deur symbool staat voor een poort dat open gaat van een andere
dimensie de geesten wereld of zo. Ik wist niet wat er daar uit ging komen.het was raar.
Iedere nacht word ik angstig wakker. En weet niet wat ik gedroomd heb. Ongeveer twee
keer per maand heb ik sleepparalyse. Dat ding doet sex met mij. Ik heb dat ding gezien.
Het zweefde boven mij. Het lijkt op magere Hein. Als ik in bed lig voel ik iet dat mij
aanraakt. Het zover gekomen dat ik niet meer durf te slapen. Als ik mijn ogen dicht doen
zie ik soms beelden. Van mensen zoals een meisje dat aan het spelen is, zwart wit foto's
van gezichten of ik zie een deur open gaan. Als ik naar het uur kijk zie ik 11:11, 22:22,
12:34 enz. Heb veel toevalligheden die niet mogelijk zijn. Als mijn TV aanstaat of de radio,
hoor ik antwoorden op mijn vragen. Terwijl het niet voor mij bedoeld is.ik kan het moeilijk
uitleggen. Heb veel rare dromen het lijken visioenen. Soms is er gelijk iets in mij. Die
mensen zonder reden uit schijt en wilt doden of iets dat wilt dat ik voor een trein springt
als die aankomt. Ik heb ook voorgevoelens die achter af blijken te kloppen.
Deze nacht weer slaap verlamming gehad. Deze keer was het weer angstaanjagend . Ik
heb donkere schaduwen boven mij zien vliegen. Ik begon te roepen.toen is er iemand
gekomen die mij gerust heeft gesteld. Het was een vrouw, die ik nooit heb gezien. Kan
het zijn dat dit mijn gids is? Na dien wakker geworden. Daar na weer gaan slapen weer
slaap verlamming, maar niet meer zo angstig meer. Toen ik voor de tweede keer wakker
werd,zag ik iets onder mijn bed vluchtten. Ik keek maar er was er niets.
De laatste tijd begin ik ook van alles te horen.zoals gegrom. terwijl er geen hond in de
buurt is. gepiep en klop geluide. ik heb schrik dat ik in de problemen ben. door geesten of
zo. hopelijk is het maar verbeelding. ik weet het niet.
Weer sleep paralyse gehad.ik hoorde mijn chips zak frommelen. Alsof iemand het vast
nam. Het blijft een angst aan jagende ervaring. Deze keer heb ik hulp gevraagd aan
Jezus. Ik had het gevoel niet gehoord te worden. Na dien in slaap gevallen. In mijn droom
werd ik constant geslagen door een vriend van mijn jeugd jaren. Raar .de slechte
energieën blijven hun best doen. Om mij schrik aan te jagen en het lukt hen ook. Ik durf
niet meer te slapen. Het is een vicieuze cirkel. Maar ik ga het niet op geven. Ik blijf op
zoek naar spiritualiteit, tot ik het vind. ik ga mezelf proberen te aarden en hulp vragen aan
mijn gids, jezus en god
Juist eventjes gaan slapen, raad eens weer slaap verlamming. Nu was het een hond of
wolf die mij vast greep ik heb mij kunnen verweren. Daar na kwam die magere hein figuur
weer. Hij probeerde met een usb kabel mij te wurgen. Ik heb mij kunnen verweren.
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Heb de usb kabel af gepakt en probeer de hem daar mee te slaan. Het lukt te niet zo
goed. Hij was pijlsnel. Ik raakte hem niet. Daar na wakker geworden.
Is dit een goede teken? Om het feit dat ik terug vecht. Of gaat het erger worden. Omdat
ze nu nog bozer zijn? erger kan het niet worden. de laatste tijd bijna elke dag. hoe lang ga
ik het nog vol houden? ik weet het niet. op een duur ga ik met schrik gaan slapen. dit lokt
de sleep paralyse dan weer uit. weet iemand hoe ik uit deze vicieuze cirkel geraakt? dat
zou welkom zijn. alle sinds bedankt op voor hand.
vorige week weer twee keer achter elkaar slaapverlamming gehad. ik droomde dat er in
het huis van mijn ouders 3 reuze slangen waren. het was een soort van angst droom. op
een gegeven moment kreeg ik slaapverlamming. weer heel angstaanjagend trillingen
enz... Ik heb hulp zitten roepen. toen kwam er een knappe vrouw naar mij toe, die mij
geruststelde. Ik heb ook sex met haar gehad. wat ik zo raar vond is dat haar lichaam zo
echt voelde.
de 2de slaapverlamming was gelijkaardig. deze keer ging ik bijna sex met haar hebben, ik
rook riolering geur dan kwam de slaapverlamming. ik zag demoon achtige wezens.toen
werd ik wakker
kan het zijn dat ik te maken heb gehad met de succubus?
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UIT:
http://www.kinderneurologie.eu/ziektebeelden/epilepsie/koortsstuip.php

Koortsstuip
Wat is een koortsstuip?
Een koortsstuip is een aanval waarbij de hersenen tijdens koorts niet goed functioneren. Een koortsstuip ziet
er hetzelfde uit als een epileptische aanval. Bij een epilepsieaanval is er echter geen koorts en bij een
koortsstuip wel. Er treedt tijdens een aanval een soort kortsluiting op in de elektrische functie van de
hersenen. Normaal werken de hersenen met heel zwakke stroompjes. Tijdens een koortsstuip zijn deze
stroompjes veel sterker. Hierdoor kan het kind het bewustzijn verliezen en met het lichaam schokken
gedurende een aantal minuten.

Hoe vaak komen koortsstuipen voor bij kinderen?
Eén op de twintig tot vijftig kinderen maakt ooit één of meerdere koortsstuipen door.

Bij wie komen koortsstuipen voor?
Koortsstuipen komen meestal voor bij kinderen tussen de 1 maand en 5 jaar oud. Soms komen koortsstuipen
ook voor bij kinderen die ouder zijn dan 5 jaar. Tussen de leeftijd van 12 tot 24 maanden is de kans op het
voorkomen van koortsstuipen het grootst.

Hoe ziet een koortsstuip eruit?
Koorts
Een koortsstuip treedt op als een kind ziek is. De meeste kinderen hebben een lichaamstemperatuur van 38
graden of hoger. Een enkele keer heeft het kind nog geen koorts tijdens de stuip, maar stijgt de temperatuur
binnen enkele uren na de aanval. De koortsstuip kan dus optreden voordat de ouders iets aan hun kind
merken.
Aanval
Tijdens een koortsstuip is een kind meestal bewusteloos en zal het niet meer reageren op de ouders. Er treden
schokken op van het hele lichaam. Soms komen de schokken alleen in één lichaamshelft voor. Tijdens de
koortsstuip worden kinderen eerst rood en vervolgens blauw. Tijdens de aanval kan het kind zijn adem
even inhouden of oppervlakkig of stotend ademhalen. Na een aantal minuten stopt het schokken.
Meestal reageert het kind dan nog niet. Veel kinderen vallen na de aanval in een diepe slaap.

Duur van de aanval
Meestal houden de schokken tijdens een koortsstuip enkele minuten aan. Na afloop van de
koortsstuip vallen de meeste kinderen in een diepe slaap, de koortsstuip is dan weer over.
Wat is de oorzaak van een koortsstuip?

Leeftijd en koorts
Veel kinderen maken één of meer koortsstuipen door. De hersenen van een jong kind zijn nog niet uitgerijpt.
Tijdens een ziekte met koorts kunnen de hersenen van slag raken waardoor er kortsluiting optreedt in de
hersenen. Eén of enkele koortsstuipen bij jonge kinderen worden als een normaal verschijnsel beschouwd en
niet als een hersenziekte.

Erfelijke aanleg

In sommige families komen koortsstuipen vaker voor, dan is er een erfelijke aanleg aanwezig.
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Hoe wordt de diagnose koortsstuip gesteld?
Verhaal en onderzoek
De diagnose koortsstuip wordt geteld op grond van het verhaal van de ouders of anderen die de
aanval hebben gezien in combinatie met de temperatuursverhoging bij het kind.
EEG
Bij een gewone koortsstuip is er geen reden een EEG te maken. Het EEG zegt namelijk niets over
de kans dat er nog meer koortsstuipen zullen volgen. Ook zegt het EEG niets over de kans dat een
kind met koortsstuipen op latere leeftijd wel of niet epilepsie zal ontwikkelen.
Hoe wordt een koortsstuip behandeld?
Geen behandeling
De meeste koortsstuipen duren kort, hooguit enkele minuten en stoppen vanzelf. Een behandeling
van de koortsstuip is dan ook meestal niet nodig.
Diazepam rectiole (Stesolid®)
Wanneer een koortsstuip langer duurt dan 5 minuten, dient u een diazepam rectiole toe te dienen.
Het duurt ongeveer 10 minuten vanaf het toedienen van de rectiole voordat de aanval stopt.
Als de aanval 10 minuten na het toedienen van de rectiole nog door gaat dient u 112 te bellen zodat uw kind
op de spoedeisende afdeling van het ziekenhuis kan worden behandeld. Hier vindt u informatie over het
toedienen van een diazepam rectiole.

Paracetamol

Een koortsstuip kan niet worden voorkomen door het geven van koortswerende middelen als paracetamol.
Indien u toch paracetamol geeft omdat uw kind zich erg ziek voelt moet dit in een schema gebeuren: in
tabletvorm om de 4 tot 6 uur, als zetpil om de 8 uur. Onregelmatig toedienen van paracetamol veroorzaakt
temperatuurschommeling en kan daardoor mogelijk koortsstuipen veroorzaken. Dus of geen paracetamol, of
volgens bovenstaand schema tot het kind beter is.
Medicijnen tegen epilepsie
Medicijnen tegen epilepsie worden bij koortsstuipen niet voorgeschreven. Zij werken slechts bij een heel
klein gedeelte van de kinderen. Juist bij jonge kinderen kunnen zulke medicijnen ernstige stoornissen in het
gedrag veroorzaken. Een uitzondering kan worden gemaakt als de aanvallen heel vaak optreden, zeer
langdurend zijn, enzovoort. Ook beschermen dit soort medicijnen niet tegen het later ontstaan van epilepsie
bij die kinderen die wel een licht verhoogd risico hebben op epilepsie (zie onder epilepsie).
Diazepam
Soms wordt bij kinderen met frequente aanvallen tijdens een koortsperiode een aantal dagen diazepam
voorgeschreven in overleg met de specialist. Ook dit kan bijwerkingen geven, maar dan is dit maar
gedurende een korte periode.

Wat betekenen koortsstuipen voor de toekomst?
Angstige ervaring
Voor de meeste ouders is een koortsstuip een zeer angstaanjagende gebeurtenis. Vaak denken ouders dat hun
kind overlijdt. Er is echter nog nooit een kind overleden aan een koortsstuip.

Geen hersenbeschadiging

Koortsstuipen laten geen beschadiging achter in de hersenen. Het kind functioneert wanneer de ziekte die
de koorts veroorzaakte over is, weer helemaal normaal. Ook ontwikkelen kinderen met
koortsstuip(en) zich normaal.

Kans op nieuwe koortsstuipen
Meestal herhaalt een koortsstuip zich niet tijdens dezelfde ziekteperiode. Bij een nieuwe
ziekteperiode en koorts kan het zich wel weer herhalen. Dit is bij één op de drie kinderen het geval.
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De kans dat zich na een tweede koortsstuip nog een derde voordoet is op dat moment 50%. Slechts 7% van
alle kinderen met koortsstuipen maakt 4 of meer aanvallen door. De kans op herhaling is groter als het kind
bij de eerste aanval nog jonger dan 18 maanden is, meer aanvallen in één koortsperiode doormaakt, de koorts
gering is, of als er koortsstuipen in de familie voorkomen.
Over heen groeien

Meestal groeien kinderen er met de leeftijd van 3 tot 5 jaar vanzelf over de koortsstuipen heen. Bij
een klein deel van de kinderen komen de koortsstuipen ook nog voor na de leeftijd van 5 jaar.
Epilepsie
Bij een gewone koortsstuip is de kans op epilepsie later gedurende een periode van het leven 2%. Dit risico is
precies hetzelfde als voor kinderen zonder koortsstuipen. Bij een klein deel van de kinderen is er wel een
verhoogde kans op latere epilepsie: als er 2 aanvallen optreden tijdens één koortsperiode, de aanvallen lang
duren, of de spierschokken in één lichaamshelft beginnen of zich beperken tot één lichaamshelft. Echter ook
van deze kinderen ontwikkelt 90% geen epilepsie. Bij kinderen met neurologische afwijkingen (bijv.
“spastische kinderen”) is de kans op epilepsie hoger. Ook zijn er families waarbij meerdere personen op
jonge leeftijd koortsstuipen krijgen en later epileptische aanvallen zonder koorts. In dergelijke families is de
kans op epilepsie na een eerste koortsstuip sterk verhoogd. In het algemeen is deze epilepsie goed
behandelbaar en vaak ook van tijdelijke aard. Deze aandoening wordt met een wat merkwaardige term GEFS
+ genoemd.

Hebben broertjes en zusjes een vergrote kans om ook koortsstuipen te krijgen?
Erfelijke aanleg speelt een belangrijke rol. Als één of meerdere kinderen koortsstuipen hebben is het risico
voor andere jonge kinderen duidelijk verhoogd. Dit is ook het geval als een ouder koortsstuipen heeft gehad.
Samengevat: Vrij veel kinderen maken één of meer koortsstuipen door. Een kind gaat niet dood aan
een koortsstuip. Een koortsstuip veroorzaakt geen beschadiging van de hersenen. Voor de meeste kinderen
is geen verder onderzoek nodig en ook geen behandeling. Koortswerende middelen als paracetamol
voorkomen koortsstuipen niet. Als een kind lange aanvallen heeft dient u wel medicijnen toe te dienen als
de aanval niet uit zichzelf is gestopt na 5 minuten. Let als ouder wel altijd op of er nog andere
ziekteverschijnselen zijn bij de koorts. Bel zonodig de huisarts. Slechts een heel klein deel van kinderen met
koortsstuipen blijkt later epilepsie te hebben. Bij deze kinderen hebben de stuipen bijzondere kenmerken.
Echter welke kinderen binnen deze groep met bijzondere kenmerken later epilepsie zullen hebben kan niet
worden voorspeld. Het allergrootste deel binnen deze groep ontwikkelt geen epilepsie. Bovendien is er geen
behandeling die de epilepsie kan voorkomen. Behandeling blijft dus zinloos.

Links
www.epilepsie.nl www.epilepsie.net
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