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Mark Rutte had gelijk:
Corona bestrijden doen we samen.
ontwikkel Groepsimmuniteit !
MAAR
De Epidemie is over gegaan naar een
Endemie en dat moet je in de 21ste
eeuw bestrijden met een viersporig
beleid!
( dr. J.R. Tisscher )

Dat had Mark Rutte in begin 2020 reeds gezegd. De RIVM deelde in
juni 2021 de tweede kamer pas mede dat epidemiologisch gezien in
Mei 2020 de Epidemie reeds was overgegaan. Uiteraard was het virus
niet verdwenen daar het overgrote deel van de geïnfecteerde mensen
alleen licht of matig ziek werden. Zo doende dient men over te gaan
naar het beleid bij een Endemie.
Gewoon doorleven met het buiten de deur houden van schadelijke
micro-organismen wat het lichaam automatisch al doet met zijn
natuurlijke afweermechanismen : het voorgevoel, het
elektromagnetisme o.a.de logica van de hersenen met zijn zintuigen (
reflexen ) het juiste eten en drinken ( vertering en immuun systeem )
bewegen ( mijden ) actief zijn en rust bewaren.
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HET VIERSPORIG BELEID
in de 21ste eeuw

• 1) Verzadiging van het lichaam met benodigde
nutriënten, regelt ook de verdedigende Voltage van de
cellen en lichaam!
• 2) Elektronisch : Lucht zuiveren met negatieve ionisatie
( geeft rust ) en elektrocutie micro- organismen
• 3) Hygiëne : mechanisch, moleculair : afstand houden,
handenwassen.
• 4). Vaccinatie : Een elegante manier om een infectie
door het volk te jassen met de verzwakte vorm van het
micro-organisme ( meerdere antigenen die zich niet
kunnen vermenigvuldigen o.a. RNA’s )
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Corona bestrijden doen we samen,
begin dus bij jezelf als deel van de
groepsimmuniteit en dat doe je zo:

Duidelijk :
Oker : Het moleculaire deel van de wijze van menselijke
processen / reageren.
Geel : Het immateriële wijze / functionele wijze van reageren /
elektromagnetisch met GSM op afstand uit te voeren
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Invalide 65 jarige reumapatiënte met dubbele
heupplastiek. Deformaties en ankyloses. Knie, nek en
rug operaties. Overgewicht BMI 27,3kg/M²,
Methotrexate en metformine gebruik.

• Corona contact 1 week
geleden. Daarna grieperig
• Niet lekker
• Buikpijn
• Algehele malaise
• Dag 2 : koorts
• Niet benauwd,wat
hoesten, algehele malaise

• Hulp blijft nachtwaken
• ‘s nachts verergerd
• Ambulance : We hadden
niet later moeten komen
ze zou dan overleden zijn.
• Sat. O₂<50% met NRM
88%, pols 126/min
• RR 126/60 min,zweten
• Koorts 39,7°C
• Somnolent

Patiënte had al anderhalve week Corona symptomen dat niet werd
herkend. Gebruikte Methotrexate voor de Reuma en Metformine voor
het overwicht.
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SEH 24 februari
Lab: Hb 7,4; leuc. 6,4;
Seg. 4,9 (1,5-7,5) normaal
lym 0,61(1,0-5,0 ) laag
Thromb: 250 ( 150-400 ) normaal
CRP 100; hoog
Lever: AST 180; ALAt 71,LDH 622; yGT 55
licht verhoogd
Nier : Ureum 11, kreat 77,
eGFR 70 lichte hypoxie
Sat.O₂ met 15 l/min: 90%
• Glucose 7,7 mmol/l ( 2,0-7,8 )
• CK :91 U/l (<145 )
• Kalium 3,8mmol/l (2,5-4,6 )
• Calcium 2,08 verlaagd
• Albumine 35 gr/l laag
•

Verdenking sepsis : geen

•
•

•

Stolling : Prothrombinetijd ; 14,0 sec
(12,0-14,5 ) normaal
D-dimeren 2200ng/ml verhoogd :
trombose?,longembolie? Diffuse
intravasale stolling? Infectie?
Hepatitis?
X thorax : diffuse afwijking BDZ viraal
infect. Oude Fibrose

KNO ( PCR ) SARS Corona positief
Influenza A/B negatief

Beperking, Slechte prognose
•
•
•
•
•
•

Geen reanimatie
Geen intubatie
Geen IC opname
Therapie:
Zuurstof antistolling en Dexamethason
enz.
en verder ? “bel dr. Tisscher “

Vroeg in de ochtend op de Eerste hulp. De situatie leek infaust.
Afspraak Abstinentie !
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23 februari 1 maart 10 maart 15 maart 25maart
m

O₂ Sat: 55%-88%-90% ………Covid neg …………93 %+dip ..94%.
Reguliere medicatie
2 Maart : Zapper
VS

5 Maart : voedingsupplementen
18 m. Homeopathie
Fysio. passief in bed later 3 minuten staande
tussen 2 personen

Overzicht van het beleid.
Oberon <> GSM Nonlinear system magnetische weergave ( NLS-MW
) van de processen in de thorax (transversale doorsnede ) voor en
tijdens de opname in het ziekenhuis. : Geel is optimaal, Bruin
ontstekingen en afgeremde processen, Paars Ontstekingen en
processen met neerslagen.
O2 saturatie genomen uit de ontslagbrieven. Op 10 maart was de
Covid -19 kweek negatief geworden.
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Magnetische weergave van de optimale functie
in de thorax en bronchusboom onder reguliere
therapie.

23 -02
19 /24

01-03
8 / 23

23-02
13/60

01-03
10/60

Het effect van de Dexamethason, antibiotica en optiflow 15 / l per
minuut op het Humane NLS –GSM scan Thorax doorsnede en
brochusboom beeld weergegeven.
Samengevatte stofwisseling immuun systeem e.d. : een toenemende
verslechtering van de longfunctie.
Gele rondjes

: optimaal functionerende gebieden namen af
van 19 van de 24 meetpunten in het longgebied naar
8 van de 23 meetpunten , In de bronchusboom nam
het optimaal functioneren af van 13 10 gebieden
van de 60 meetpunten.
Bruine driehoekjes : ontstekingsgebieden
Paarse driehoekjes : ontstekingsgebieden met neerslag
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Dokter, mijn O₂ saturatie stijgt niet. Heeft u een
voorstel? Gebruik de elektromagnetische methode om
de luchtwegen te schonen per 02-03-2021 toegepast in
het Catharina ZH te Eindhoven
Een Hulda Clark Zapper

Medicatie en zapper invloed

Voor

Tijdens het gebruik van de
zapper

Let op:
Gele punten : optimale stofwisseling,
Bruin met punt naar boven: lichte ontsteking / afgeremde
stofwisseling.
Paarse driehoekjes met punt naar beneden : heftigere ontsteking /
stofwisselingstoornis met precipitaties /neerslagen.
Eigen ervaring, ook van de patiënten : Het gebruik van de zapper
volgens voorschrift vermindert / doet het hoesten en roggelen
verdwijnen.
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Heeft u nog een methode om de longfunctie te verbeteren?:
Homeopathie , de resonantie controle van het zenuwstelsel om
weefselprocessen aan of uit te schakelen.

Effect van Bryonia C30

Hepar sulfuris C1000

Homeopathie berust op het nabootsen van het signaal dat een stof
dusdanig verwerkt / opgelost is dat het zenuwstelsel de signaalstoffen
om te ontsteken ( substantie P ?/ magnetische signalen ) afsluit en het
aangedaan weefsel weer normaal kan functioneren. Via de sublinguale
neutralisatie test methode kunnen klachten en symptomen opgewekt
worden binnen seconden of minuten waarna een verdunningsreeks
wordt toegepast om het proces te doven// uit te schakelen.
Het is een maatstaf van de gevoeligheid van het
waarnemingsvermogen van het zenuwstelsel. Een maatstaf voor het
reukorgaan / jachtinstinct ( volatiele stoffen die loskomen bij het
beschadigen van weefsels ) voor het bepalen van de afstand tot de
prooi . Witte punten : inerte stofwisseling. Gele punten : optimale
activiteit is weer ingeschakeld.
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•
•
•
•
•
•
•

Het reguliere behandel pakket
20-02- tot 29-03-2021
O₂ Saturatie 90% ( was 88% )15 l later 2l / min
Optiflow 15l/min; Cefuroxim 3x1500 mg
Dexamethason 6 mg 7 dagen; Fragmin 1x5000 IE
Thuismedicatie stop; Infuus 1 L. NaCl per 24 uur
23-02-21 : Corona ( + ) Influenza – 3xpw controle
10 -03-21 : Corona (-)
Fysiotherapie : 08-03 bed-stoel passieve lift,
herstart 23-03 ; actieve FT,2x30sec gestaan bij 2p
+OT in lig; 24-03 : 3x30 sec.

Overgenomen uit de ontslagbrieven die de patiënt aan mij heeft
gegeven voor deze voordracht.
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Voedingssupplementen pakket
05-03-2021 tot na ontslag 29-03-21

• Resveratrol 250 mg caps
1x1d.d.
• Andrographis paniculata 400 mg caps 3x1 d.d.
• Eigen gebruik:
• Nanno Zilverwater, Immunosupport, BCAA
caps
• Vit B12, Vit D, kapparest Lactoferrine
• Per 18-03-21 ook nog: Cordyceps en Pea pure

De voedingssupplementen werd door haar hulp, Soukaina Jaaouani,
toegediend . Na haar hulp geroep aan mij gezien de visite beperking
van 1 man per dag en de beperkte mobiliteit van de gewrichten van de
patiënte om het zelf te pakken, werd de toediening van de
voedingssupplementen door de verpleging overgenomen.
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Beloop van het ziektebeeld

• Gezien de beperkingen van de ingrepen werd patiënte
over geplaatst naar de isoleer afdeling.
• Nadat de Corona test op 10 maart 2021 negatief was
werd zij op 22 maart overgeplaatst naar de afdeling
interne. Er werd gestat met mobilisatie onder
fysiotherapeutische begeleiding.
• Uiteindelijk was op 27 maart, tijdens 3 minuten staan :
Onder 2 l O₂/min de O₂ sat 94%. zonder O₂ 82%
• op 29 maart zonder O₂ 94%
• Niet meer zuurstof behoeftig.
• Ontslag

Genomen uit de ontslag brieven die patiënte mij ter hand stelde.

Dia 13

Dr.Tisscher
Own Pres.

Sars-Covid -19 een retrovirus
•
•
•
•
•
•

RNA virus + spikes ➔ CD 26/DDP IV receptor
Virale RNA ➔ +NFkβ ➔ celkern translocatie ( polyfenol)
Replicatie : messenger RNA ➔ Ribosoom
Zelfassemblage : Ribosoom ➔ Golgi Apparaat
Golgi Apparaat ➔ Virus eiwit synthese
Virion ➔ ligt tegen de gastheer celwand aan : in Lipiden
laag verpakt ➔ Virus + Gastheer eiwitdeeltjes!
• Lijkt dus op een wolf in schapenvacht!
• Zeep ➔ lipiden laag weg ( saponinen )
• Zonder gastheer is een virus op zich inert. Het is uit te
kristalliseren c.q. een vorm tussen leven en dood.

De virus biologie na het zijn kapsel heeft afgedaan: De replicatie
cascade wordt in het plantenrijk ( genetische lokdown ) geblokkeerd
op het niveau van het begeleider eiwit ( NFkβ ) naar het DNA door
een (poly )fenol. Deze middelen zijn door de mens in het verleden
ontdekt als plantaardige geneeskrachtige middelen en worden voor
hetzelfde doel aangewend. B.v. de fenol molecuul van de Ami visnaga
➔ de synthetische Dubbelfenol molecuul= Cromoglycaat ! De
nachtschade bevatten veel saponinen
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Werking van de afweerstoffen in het
plantenrijk ( genetische lokdown )

Resveratrol

Andrographis paniculata

•
•
•
•
•

• Helpt binnen een dag.
• Blokkeert het virion –NF-kβ
aanhechten aan het DNA
• NO productie↓
• NK cellen activiteit↑
• IL-2,IFN-y ↑
• IL-1β, IL-6,TNF-α ↓
• Neuroprotectieve,antistress
en antidiabetes
• Anti viraal en antibacterieel
• Anti Oxidant

Remt de plaatjes aggregatie.
Houd de vaten schoon
Remt de cytokinen storm
Zie verder hiernaast.
Covid 19 patiënt realtie tot
Vit D :
• < 20 nmol/l 98% excitus
• >30 nmol/l 4% of ziek zijn
valt mee.

Een korte samenvatting van de vele wetenschappelijke artikelen over
deze drie stoffen.
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Waar ging het mis in de maatschappij?
• Het besef over een natuurlijke selectie van het
wegvagen van de zwakkeren en de symptomatisch in
leven gehouden patiënten.
• Het jachtig leven dat een sympathische gedrag van de
darmen teweeg brengt : het automatisch afremmen
van de resorptie van nutriënten.
• Leidend tot deficiënties. Leidend tot een afname van
de elektromagnetische waarden mV/µm van de
weefselwanden en een verzwakt immuun systeem.
• Zie in de volgende dia’s het verschil : Het werd niet
goed uitgelegd aan het volk !
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De nog aanwezige problemen van de stofwisseling ondanks het
gebruik van de voedingssupplementen en het eliminatie dieet.

Gezonde voeding betekent nog niet dat de persoon geen tekorten
heeft. Het jachtig leefpatroon geeft een opname stoornis. Het actieve
sympathisch systeem remt van nature de opname stofwisseling in
de darmen af.
Conditie van patiënte in 2020, sinds 2019 niet verder corrigeerbaar.
De deficiënties zouden dus via een infuus gegeven moeten worden
behoudens als het een genetische variatie van het Michaelis
coëfficiënt betreft : De hoogte van de concentratie van de katalysator
voor een optimale werking van het enzym. Het zink gehalte was licht
verlaagd en derhalve niet vermeldt op dit schema. Het Selenium
gehalte, Vit. A, C, D, E en K waren normaal.
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Het regulier beeld van het humoraal afweersysteem en de
corticoïden synthese cascade.

Het Regulier denken : De plaats van remming door corticosteroïden en
aanmaak van de corticosteroïden uit Cholesterol . ( productie remming
van de synthese door Cholesterolremmers ?!) Een Hoog DHEA geeft
een symptoom loos verloop van Retrovirus infectie HIV ) . Een
schema uit 1986. De uitleg in de media waar het volk geen houvast
aan had wat er gedaan moest worden om de eigen immuniteit te
verhogen behoudens het gezond eten en meer bewegen.
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Het beeld van het Humorale afweersysteem in het
integraal geneeskundig weten / denken.

Het humorale systeem heeft ook zijn nutriënten nodig. Op oudere
leeftijd neemt de activiteit af. De Zwezerik ( T cel aanmaak!! ) sterft
af, de schildklier en bijnieren werken minder goed. Verzadig het
lichaam met zijn benodigde nutriënten !!
Hoge dosis multivitaminen en mineralen, aminozuren, vetten en
antioxidanten o.a. N-AcetylCysteïne (NAC ) en Glutathion voor het
ontgiften.
Prabowo : COVID -19 lijders : Vit D < 20 nmol/l = 98% overleed ;
>30 nmol/l = 4% overleed. Zink voorkomt de
vergrendeling/aanhechting van SARS-CoV-2 aan de trilhaarcellen van
de luchtwegen. Sodium-lauryl-Ether-Sulfate ( in tandpasta en zepen,
handcrème ) scheurt de Virus-envelop !!. Het tryptofaan arm dieet
veroorzaakt dat de T-Cel gaandeweg afsterft. Het afsterven van de
zwezerik : Daling van de T-cel populatie! Gebruik dus Thymus
extracten! Als het volk dit geweten had en zich verzadigd had met de
betreffende nutriënten, dan was er geen overbelasting van opnames in
de ziekenhuizen ontstaan.
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Magnetisch weergave van het weefsel aantastingpatroon van de
Coronastam. 1&2 : bot en spieren; 7&8 : longen , sympathisch,
parasympatisch hersenen en ogen. Het SARS-CoV-19 zou er iets van
afwijken. ( spikes ). Rood : destructie, Blauw : aanmaak/ herstel

1 2 3 4 5 6 7 8

In het boek van Hulda Clark “cure for all diseases “staan de tabellen
van de dodelijke frequenties voor micro-organismen.. Klaarblijkelijk
heeft een blokfrequentie rond de 35 kHz ( Zapper ) eenzelfde effect.
Uit eigen ervaring en dat van patiënten blijkt de blokfrequentie het
hoesten en slijmproductie in de bronchiën te kunnen opheffen. De
effectieve dodende frequentie van de Covid-19 lijkt 362 en 366 KHz
te zijn. Het zou nog geverifieerd moeten worden meer het heeft weinig
zin met de uitgebreide varianten die aanwezig zijn / nog zullen
ontstaan.
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De macht van de vrouw in het beheersen van de kosten in de
volksgezondheid : De inzet van integrale geneeskunde.
We hebben gewonnen ! We drinken op 2022 !

Dia 21

Dr.Tisscher
Own Pres.

Ik kom niet heb koorts. Zelftest negatief, week twee GGD test positief.
Klachten verminderd door inzet integrale geneeskunde.
Week 5 : ik ben fitter vergeleken bij de december maanden van vorige
jaren.
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De magnetische echo schommelingen van de corona virusdeeltjes
gedurende 2021 en het kortdurende effect van de RNA Pfizer vaccin en
Moderna booster vaccinatie bij een symptoom loze persoon (arts ) tgv
voedingsupplementen gebruik.
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Wereldwijd bereikbaar
• Ik ben 81 jaar en eigenlijk
met pensioen
• Maar help nog steeds de
oude patiëntengroep en
bij uitzondering zij die vast
zijn gelopen in de reguliere
gezondheidszorg.
• Specialistenpraktijk
Tisscher
• www.drtisscher.org

