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Behandelvoorstel bij cliënten met Long-covid. 
 

Mensen met post-COVID hebben vaak klachten als: 

• vermoeidheid; 
• concentratieproblemen; 
• geheugenproblemen; 
• kortademigheid; 
• overgevoeligheid voor licht en geluid; 
• hoofdpijn; 
• somberheid/prikkelbaarheid; 
• slaapproblemen; 
• spierpijn; 
• duizeligheid 

De basisbehandeling is hetzelfde zoals je start bij een nieuwe client. Waarom heeft iemand 
klachten /long-Covid klachten?  

Test de 5-elementen testset. Wanneer je iemand wilt behandelen is het belangrijk om een 
goed beeld te hebben van de organen/meridianen die steun nodig hebben. En natuurlijk van 
alle verstoringen. Start nooit direct met de uitleiding van pathogenen.  

Test zonder verwachtingen! Wat je test klopt. 

Belangrijk is om de orgaan/meridianen die steun nodig hebben als eerste te behandelen. Pas 
daarna kan je behandelprogramma’s inzetten. 

Start volgens het systeem van de “gestandaardiseerde basissystematiek” wanneer je in  het 
bezit bent van een Bicom Optima Plus (V7/V8). 

De volgorde is als volgt: 

Sessie 1 

• Basisprogramma op basis van de gemeten geleidingswaarde/energiewaarde/leitwert 
(wanneer de cliënt erg verzwakt is gebruik dan een enkel programma en pas 
versterking en tijd aan; wanneer je een programmaketen (PK) gebruikt wordt de 
versterking en tijd niet aangepast); maak gebruik van de ampullen van 
uitscheidingsorganen in de wabe/gele beker (dit is ter ondersteuning); zet eventueel 
ook een substantiecomplex in het 2e kanaal aan (maar weet wanneer wel/niet: soms 
is less=more) gebruik roze ampul: verstoorde uitscheiding ook in wabe/gele beker. 

• Zorg dat de uitscheidingsorganen optimaal zijn (basissystematiek sessie 1: ontgiften) 
(zolang lever, nieren, lymfe ondersteunt moeten worden kan je niet zomaar 
behandelprogramma’s inzetten; wanneer de cliënt erg verzwakt is kan je allemaal 
enkele programma’s inzetten en versterking en tijd uitmeten; maak gebruik van de 
ampullen van uitscheidingsorganen in de wabe/gele beker (dit is ter ondersteuning); 
zet eventueel ook een substantiecomplex in het 2e kanaal aan (maar weet wanneer 
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wel/niet: soms is less=more) gebruik roze ampul: verstoorde uitscheiding ook in 
wabe/gele beker. 

• Als einde van deze eerste sessie kan je het programma-keten behandeling na Shock 
inzeXen. Want dit ziektebeeld levert een “shockbeeld” op van het totale lichaam 
(fysiek en mentaal). 

2e sessie: 

• Basisprogramma op basis van de gemeten geleidingswaarde/energiewaarde/leitwert 
(wanneer de cliënt erg verzwakt is gebruik dan een enkel programma en pas 
versterking en tijd aan; wanneer je een programmaketen (PK) gebruikt wordt de 
versterking en tijd niet aangepast); maak gebruik van de ampullen van 
uitscheidingsorganen in de wabe/gele beker (dit is ter ondersteuning); zet eventueel 
ook een substantiecomplex in het 2e kanaal aan (maar weet wanneer wel/niet: soms 
is less=more). 

• Meet lever/nieren/lymfe. Resoneert één van de ampullen dan zet je een 
enkelprogramma om deze te ondersteunen. Natuurlijk kan het PK 10046 (ontgifting 
nogmaals worden ingezet) 

• Zijn uitscheidingsorganen voldoende ondersteund kies dan sessie 2: geopathie- en 
littekenbelasting opheffen ; maak gebruik van de ampullen die uit de meting nog 
ondersteuning behoeven in de wabe/gele beker (dit is ter ondersteuning); zet 
eventueel ook een substantiecomplex in het 2e kanaal aan (maar weet wanneer 
wel/niet: soms is less=more) 

• Als einde van deze tweede sessie kan je het programma-keten behandeling na Shock 
inzeXen. Want dit ziektebeeld levert een “shockbeeld” op van het totale lichaam 
(fysiek en mentaal) 
 

3e sessie: 
 

• Basisprogramma op basis van de gemeten geleidingswaarde/energiewaarde/leitwert 
(wanneer de cliënt erg verzwakt is gebruik dan een enkel programma en pas 
versterking en tijd aan; wanneer je een programmaketen (PK) gebruikt wordt de 
versterking en tijd niet aangepast); maak gebruik van de ampullen van 
uitscheidingsorganen  in de wabe/gele beker (dit is ter ondersteuning); zet eventueel 
ook een substantiecomplex in het 2e kanaal aan (maar weet wanneer wel/niet: soms 
is less=more). 

• Test de 5E testset de resonerende ampullen van de eerste test. Kijk welke ampullen 
nog resoneren en biedt ondersteuning (kan 192.0 of 198.0) of zet ze in bij een te kiezen 
behandelprogramma in de wabe of gele beker. 

• Behandel eventuele pathogene belasting en zet in kanaal 2 : toxine uitleiden in (je kan 
ook 970.5 inzetten als los toxine uitleiding programma. 

• Wanneer er geen belastingen meer zijn kan gestart worden met ondersteunende 
behandelprogramma’s op basis van klachten van de cliënt. Zeer handig ter 
ondersteuning is de testset: corona speciaal. De roze ampullen van deze testset 
hebben in deze behandeling een zeer gunstig effect. 
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Belangrijk: 
Wil niet te veel tegelijk.  Less=more 
 
Succesvol gebleken programma ketens zijn: sommige PK zijn in meerdere vervolgsessies 
ingezet; denk aan maximum aantal programma’s!!!! 

• 10147: Behandeling na shock 
• 10017/10018: Ademhalingsmoeilijkheden 
• 10027: Blokkade opheffen (energetisch) 
• 10045: Energiegebrek 
• 10167: Vegetatieve dystonie 

Zoek zelf de beste weg. Dit zijn voorbeelden die hebben gewerkt. Maar elke cliënt heeft een 
eigen ziektetrillingenbeeld. Testen blijft van groot belang. Succes! 


