Inleiding lezing Dr. J.R. Tisscher voor NVVH-VROUWENNETWERK in Vlissingen:

"De macht van de vrouw in het beheersen van de kosten
van de gezondheidzorg"
Datum lezing :
Adres:

dinsdag 22 januari 2013, aanvang 13.45 uur.
het "Majoraat", Van Hogendorpweg 58a, Vlissingen

De macht van de vrouw in het beheersen van de kosten van de gezondheidzorg.
Tijdens mijn studie tot arts ( 1959) in Indonesië kregen wij colleges over hoe het volk
gezond gehouden kon worden.
1. Het zuiveren van water met natuurlijke middelen en waterleiding van bamboe
stammen. Dat is hier overgenomen door de overheid en waterleidingbedrijven.
2. Het maken van latrines en de bevolking leren op schoeisel te lopen en geen
behoefte te doen in de bamboe stoelen. Dat is hier overgenomen door de
gemeente met rioleringen en het asfalteren van de wegen. De binnenwegen
werden geasfalteerd sinds 1952. ( Nederlands propaganda filmpje )
3. Een goede communicatie: Het maken van bruggen van bamboe constructies voor
het vervoer. Dat is hier over genomen in de vorm van snelwegen en VIADUCTEN
om te voorkomen dat je ziek / geblesseerd raakt door de haast. Het kost ons
miljarden.
4. Het eten van levensmiddelen die voldoende vitaminen bevatten. De wijze van
klaarmaken. Kookles.
Tijdens de oorlog met Nederland om Irian jaya ( West Nieuw Guinea ) werd ons ook
gewezen op de eetbare heesters en bomen. Er werden wedstrijden gehouden om
gerechten te maken van maïs ( werd beschouwd als tweederangs levensmiddel ) en
gebruik van de Tapioca wortel. Er werd gewaarschuwd voor het giftige blauwzuur in de
tapioca wortel , hetgeen behandeld kon worden met het medicijn Thiosulfaat maar ook
gewezen op de heilzame werking van de bladeren van deze plant. Taai vlees verpakt in
het blad, een nachtje in de ijskast, gaf de volgende dag heerlijk mals vlees door de
enzymen die het blad bevatten.
Met het verbeteren van de hygiëne nam de kindersterfte af. Bandoeng was vroeger een
“Kinderkerkhof” ( 14 % sterfte ) zei men in de wandelgangen vanwege de koude ( 735
mtr. boven de zeespiegel ) en vochtig klimaat. Alleen de sterksten overleefden het leven
en werden oud met het gebruik van de antiseptische plantaardige middelen.
Hoe is het nu in het westen? Oh wee als het kindersterfte meer is dan 0,001%. Dat
betekent dat er ongeveer 15 % zwakke broeders tussen ons leven. De Nederlandse
Voedsel Allergie Stichting kwam in de jaren ’80 al tot een allergie frequentie van kinderen
van 20 %. De artsen en specialisten wisten alleen in 30 % van de gevallen duidelijk waar
de oorzaak van het chronisch lijden was. Vooral virussen en de psyche kregen de schuld.
De boeken waarin beschreven werd in welke richting er gezocht moest worden, werden
links gelaten, want het volk eet toch gezond? En alles is in overvloed aanwezig? En
voorts zijn er medicijnen die genezend werken voor de klachten? En vele klachten
gaan vanzelf over? E.v. met of zonder placebo?
Ik was na 13 jaar medische studie eindelijk klaar en knapte al na 3 jaar af op het
medicijnen voorschrijven bij reumatoïde artritis patiënten: zij werden niet beter. Je blijft
chronisch ziek. De reddende Engel was een ernstige zieke reumatoïde artritis patiënte
die al 10 jaar niet naast haar man kon slapen vanwege het gewoel in bed door de
nachtelijke reuma pijnen. Een dieet voorgeschreven door een Homeopaat werkte
verzachtend op de reuma-activiteit. Ik gaf haar een eiwitarm dieet. Hierop was de reuma
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binnen 1 maand verdwenen. Zij kon weer van de zolderkamer af en naast haar man
slapen.
Ik kwam in de bibliotheek van de Universiteit van Leiden een boek tegen van Prof. Rowe:
Voedingsallergie en de eliminatie diëten. Wat daarin stond was een overzicht van de
overige 60% van de uitwendige oorzaak van ziekten: De nalatigheid van de
universiteiten in het onderwijs aan de medische studenten kwam nu boven
water. Het is nu deze nalatigheid die de reden is van het oplopen van de kosten
in de gezondheidszorg. Hierop heb ik in de jaren ’80 de Vrouwen van de VVD reeds
gewezen tijdens een lezing hierover in Eindhoven!
Bijgevoegd is het overzicht van de ziekten veroorzaakt door levensmiddelen, door
hetgeen je inademt, de chemicaliën en de bacterieallergieën.
Wij zijn een product van de liefde, niet van de lopende band. Vandaar dat er alleen
individuele diëten bestaan voor de metabolische individualiteit van het individu. Tot nu
toe zijn er 25 soorten lichaamstypen herkend.
De lezing gaat over de methode waarop u uw metabolische individualiteit kan herkennen
en uw wijze van menselijk reageren. Met deze kennis kan uw eigen wijsheid zelf bepalen
wat u kunt eten, wat uw klachten zullen zijn als u door de knieën gaat voor het genot
van een drankje of maaltijd en hoe lang u daar ziek van blijft, als u daar geen medicijn of
voedingssupplement voor wilt gebruiken.
Indien in de praktijk een individueel metabolisme dieet gevolgd is middels een voedingsanalyse dan krijgt de patiënt(e) een certificaat met de wijze van zijn individuele
menselijk reageren die hij/zij thuis in de keuken kan ophangen. U bent dan beter wetend
en kan zo een nieuwe paradijs in uw gezin stichten.
Indien u onwetend bent, dan worden u of uw gezinsleden chronisch ziek,
somber of niet stressbestendig. Of eerder hulpbehoevend. Eerder dan had
gehoeven!
U kunt dit lijden dan tijdelijk overbruggen door het gebruik van medicijnen
waardoor u klachtenvrij, maar ziek blijft.
De macht heeft hij / zij die de maaltijd voor de ander klaarmaakt, meestal U.
En de overheid? DE STAAT IS NIET GEBAAT BIJ ZIEKE MENSEN.
Zij heeft het probleem van de metabolische individualiteit schoorvoetend
herkend: de belastingaftrek van diëten. Een druppel op een gloeiende plaat.
De Tweede Kamer heeft de voedingsnota om de professionelen in de
gezondheidszorg met zachte hand in de gewenste richting te duwen. Velen
hebben een goed betaalde baan.
En U? U bent de onbezoldigde en niet goed opgeleide arbeider daar uw moeder of oma
in een bejaardenhuis zit. De geschiedenis en eigenaardigheden van de stamboom wordt
niet goed doorgegeven.
Men kan wat de kostenbeheersing in de gezondheidszorg niet om u heen.
U diende van kinds af aan hierover geïnformeerd te worden tijdens biologielessen en
beloond te worden voor uw prestaties in het gezond houden van uw kroost. VGZ is hier
schoorvoetend mee begonnen: Verlaging van de premie bij het niet declareren.
Een goede vooruitgang gezien de brief van het Ziekenfonds Midden Brabant uit 1983 aan
mij waarbij zij geen interesse toonden in mijn benaderingswijze van chronische zieken.
De medische stand zou toch gebudgetteerd worden (beperking van de inkomsten uit de
praktijk).
Met vriendelijke groeten,
Dr. J.R. Tisscher
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Vlissingen, november 2012.
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