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Claucle Brogniez is een Franse
Neclerlancler en chemicus van beroep.
Samen met de arts René Broekhuyse
en psycholoog Niek Zimmermann ont-

wikkelt hij alternatieve geneesmitldelen clie als vrij revolutionair kunnen
worclen beschouwcl. Tussen Vleuten
en Haarzuilens ligt het boerenlanclgoecl De Nieuwe Ham (DNH). Achter cle
boerderii waar Drs. Broekhuyse zijn
praktijk voert, ligt een soort theehuis
dat clienst cloet als laboratorium en
kantoor van Claude Brogniez. Daar
brouwt hij als een eigentijclse alchemist zijn nieuwe miclclelen. Zelf is hij
zeer bescheiden over ziin aandeel in

productontwikkeling.
"Uitgangspunt is een basisstof waar ik
een iasje omheen doe". Dat het jasje
veel ingewikkelcler van moclel is dan
hii cloet voorkomen, zal verclerop in dit
artikel blijken. We haclclen een boelencl gesprek; ziin Franse accent laat
zlch helaas niet opschrijven.
cle

"Met mijn achtergrond als chemicus l<wam il< eerst bij Dolisos in
Brussel terecht, dat was in 1976,
De natuurvoeclingsfi rma Zonnatura
heeft Dolisos naar Neclerlancl
gehaalcl, maar naar later bleek

nozuren bevat (Cellball) aan mensen met kanker. Afuonderliik cloen
die aminozuren niets, maar alle vijf
tezamen wel. De score is vrij goed,
vooral bij rooclcellige kanker. Met
clatzelfcle spul worden ook

fruit in salacles. Daar krijgen wij
spijsverteringsproblemen mee. Dat
heb ik geleerct bij cle paarclen.
Sommige mensen eten bijvoorbeeld roggebrood met kaas en
appelstroop. Nu heeft appelstroop

paste het uitgebreicle assoniment
van homeopathische miclclelen niet
in hun bedrijf. Dolisos ging zelfstandig verder in Oudewater waar ik de
eerste bewoner was. In mijn vrije
tijd maakte ik mlddelen voor dieren
en met name voor paarden. In '83
ging ik bij Dolisos weg om me fulltime te gaan bezighouden met
homeopathische diergeneeskuncle.
Ik heb daarmee veel kennis opgedaan waarvan il< nog ciagelijks
gemak heb. Via Henkvan cler Ree,
een dierenarts die met homeopathie en clus ook met mijn micldelen
werkte, kwam ik in contact met zijn
vrouw Jannie van der Ree. Zij was
inmiddels clirecteur geworden bij
Dolisos en vroeg me terug te
komen bij cle firma voor de pro-

whiplash-patiënten behandelcl die
na een kuur van anderhalve maand
weer aan cle slag kunnen.

een bi.izoncler vertragencle werking
op cle clarmperistaltiel<. Alle voecting ctie erdoor moet, blijft in cte
darm waardoor je allerlei metabo-

ciuctontwild<eling. Dat was in '91, in

Vincent (verschuiving pH) en
Enclerlein (moedercel) bij betrel<-

cte tijct clat

ook Roy Martina claar

onderdal< had gevonden.ln 1997

vroeg Drs. Broekhuyse me om met
hem een nieuw bectrijf op te zetten.
Dat kon ik natuurlijk niet afslaan, ik
zou hier mijn creativiteit beter kunnen gebruiken. Later l<wam Niel<
Zimmermann erbij. lkvincl ool< zijn
producten volstrekt uniek. Er is
geen concurrentie voor cle miclclelen die hij gemaakt heeft.'
De mÍddelen die jullie ontwikkelen
zijn vrij revolutionair of pretencleren
clat tenminste. Middelen tegen
kanker en HIV bijvoorbeelcl roepen

wel vragen op.

"Onze onderzoeken richten zich
trouwens niet alleen op uitgesprol<en ziel<tebeelden. Zo is een van
Broel<huyse's stol<paarcljes het zoeken naar alles wat bacteroïde, viroïde of fungoicte is. Dat komtvoort
uit zijn ervaring in cle praktijk waar
je vaak geconfi'onteerc{ worclt met
mensen die clisfunctioneren. Als je
gaat zoeken vincl je iets wat op een
bacterie lijkt, maar als je een l<week
maal<t vincl je niets. Toch reageren
deze mensen goecl op proclucten
als antibiotica, alsof ze clie bacterie
wel hebben. Op dat moment ga je
er allerlei visies van mensen als

ken.
Brogniez vervolgt: 'Ook het voe-

dingspatroon heeft met dit clisfunctioneren te mal<en. Laatst las ik in
de krant een artil<el van de gezonclheiclsraad dat cle voorsprong die
Nederland hact op het gebied van
gezondheid, teniet is geclaan. Dat
heeft met een aantal factoren te
mal<en. zoals de grotere inname
van junl<food en een totale cultuurverandering in voedingsgewoonten. je krijgt cte meest vreemde
combinaties. In cle schappen van
cle supermarkt zie je bijvoorbeelcl

lieten l<rijgt en toxinen worden
Er ontstaat clarmgisting
met alle gevolgen van clien. Peter
cl'Aclamo die het bloedgroep-dieet
beschreef, heeft ook iets heel bijzonders ontclekt: niet ieclereen kan
zomaar alles eten. Een ancler
belangrijk onclercleel bij gezondheicl is natuurlijk het ontgiften, je
kunt nog zo veel midclelen bedenken, het lichaam moet eerst gedrai-

gevormd.

neerd worden. Desensibiliseren
cloen wij bijvoorbeelcl met homeo-

pathische midclelen in een combinatie van cle verclunningen D8 en
D1Z. Deze druppels clienen in cle
navel te worden geclruppelcl (cle
navel is cle plaats op het lichaam
waar homeopathische micldelen
het snelst worden opgenomen).
Zelfs na twintig jaar l<omen we nog
steeds DDT tegen. Dit is waarschiinlijk afl<omstig van wolvet uit
Australië waar DDT pas sincls een
paar jaar verboden is. Van wolvet

worclt onder meer natuurlijk lanoline gemaakt. DDT slaat nota bene
op in het DNA. Een ander voorbeeld is een stof als permethrine,
waarmee alle gewassen en bloemen in l<assen worden behanclelcl.
Permethrine-opslag is een vaak
voorkomencle oorzaal< van
onvruchtbaarheicl

.

"

Ja. clat lijl<t zo, maar alle micldelen

worden uitgebreicl getest voorclat
ze op de marl<t komen, we roepen
niet zo maar iets. Behalve in cle
praktijk van René Broekhuyse worden ze via de opleidingen clie we
geven ook getest in anclere praktijken. De feedbacl< clie we van deze
mensen krijgen wordt verwerl<t in

ontwikkeling. En cle resultaten
Iiegen er niet om. Zo geeft René
Broel<huyse een infuus ctat vijf ami-

cle
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Terugkomencl op cle midclelen, ons uitgangspunt voor
onderzoek is altiid de problematiek uit cle medische
pral<tijk: kanker, HIV Lyme, toxoplasmose enz. Wij starten met een basisstof clie het aangrijpingspunt vormt,
de zogenaamde informatieclrager. We testen met Vegaapparatuur en komen clan tot voorlopige conclusies.
Daarmee kan ik verder om stoffen te zoeken clie cie
actie van die kernstof begeleiden clan wel versterken. Je
kunt het vergelijken met tape-informatie clie in een
bepaalde richting georiënteerd is, zogenaamcle analoge
informatie. Momenteel werken wii aan een pijnstiller Dolsan- clie we in november op cte lT-beurs zullen presenteren. Voor clat miclclel gebruiken we Ginseng als
informatiedrager en we hebben daarop acht of negen
verschillende elel<tro-magnetische patronen gezet. In
het voorjaar van 2OO1 komen we met een nieuw midclel tegen schimmels: Mycoplex. Ook claarverwachten
we veel van, cle resultaten ziin op z'n zachtst gezegd
hoopgevencl.'

Hoe zÍt dat dan met HIV?
'Onze theorie is clat HIV veroorzaakt wordt door een
bacteroid, familie van cle MRSA. Zo'n bacteroid is normaliter in het lichaam aanwezig, maar leeft in symbiose
met de miljarden andere clarmbacteriën. Als door een
of andere oorzaak het biologisch evenwicht worclt verstoord krijgt het H|V-virus de ruimte om zich te ontwikkelen. Je l<omt dan weer op het terrein van Vincent; de
pH verschuift naar een gebiect dat zuur en geoxicleerd
is. Gooi ie claar nog een paar antibiotical<uren overheen
dan is de ellende helemaal niet meer te overzien."
Welke ervaringen hebben iullie met dit middel?

"We hebben nu twee jaarvijftien Aicls-patiënten oncler

behandeling en met deze mensen gaat het tot nu toe
goed. Vercler is men in Oeganda een proiect gestart

''ER ZIJN REFLEXPUNTEN OP
HET LICHAAM DIE
CORRESPONDEREN MET
S PECIFIEKE HOMEOPATHIS CHE

MIDDELEN. HIERMEE KUN JE
TER PLEKKE CONTROLEREN OF
DE KEIJZE VAN EEN BEPAALD
MIDDEL DE JUISTE IS''

waar vijftig kincleren met Aicls met clit middel behanclelcl worclen. Aangezien ze daar amper een aspirine
voorhanclen hebben is het effect ctuicleliik te meten: al
binnen zes weken zagen we de vira lloacl met 650/o
omlaaggaan en deT-cellen met 150/o omhoog. Dus oc

dat

is

veelbelovencl.'

Als al deze middelen zo goed werken, waarom zÍtten
ze dan gewoon Ín een testdoosje en wordt er niet me

ruchtbaarheid aan gegeven?
We ontwikkelen nieuwe miclclelen in principe voor
DNH. Er zijn testclozen van en de miclclelen zijn voor
iedereen beschikbaar. Maar als we zouden gaan verkc
cligen clat we het ei van Columbus hebben uitgevonclt
zouclen we dezelfde weg gaan als de Duitse arts Ham
lk ben een enorme aanhanger van Hamer en zijn opvt
tingen. Deze man heeft een sterk aÁruiikencle visie me
name ten aanzien van kanl(er. Volgens hem is kanker I
resultaat van wat hii een biologisch conflict noemt. Ni
het soort conflict ciat je met je buren hebt, maar puur
biologisch. Als voorbeeld geeft hij het verhaal van cle
voetbalkeeper. Die staat in het doel en verwacht cle b,
aan cle linkerkant, de bal l<omt echter rechts. De keep,
heeft ctit totaal niet verwacht en zo'n gebeurtenis veroorzaakt in cle hersenen van cle man een shunt of kort
sluiting. De meeste mensen kunnen erover praten en
verwerken zo' n voorval. lknkerpatiënten l<unnen
tegenslagen niet goecl verwerken waardoor een littel<en in cle hersenen ontstaat. Hamer kon cleze litteken
zelfs aantonen op een scan. Aan de hand van cle plaal
waar het litteken zich bevond kon hii aangeven waar I
persoon een kanker zou hebben ontwild<eld; ook kon
zien hoe lang clat proces al aan cle gang was. Wat
Hamer cle clas omcleecl was onder meer dat hij in zijn
boeken over oncologie beweercle clat uitzaaÏngen nie
bestaan. Men heeft nooit bij iemancl migratie van kan
kercellen kunnen aantonen en volgens hem is zo'n
tweecle plek gewoon een nieuwe haard, dus een niet
conflict. Als je bijvoorbeeld iemand vertelt ctat hij pro
staatkanker heeft dan schrikt zo n man want er wordt
hem meegedeelcl clat hij een levensbeclreigencle ziek
heeft. Daarcloor zet zich een nieuwe conflict vast op e
andere plek. In de reguliere geneeskuncle ziet men cl
als een uitzaaïng. Iknkerpatiënten komen bovenclien
sowieso in een stressvolle toestand; chemo, bestralin
operatieve ingrepen en bovendien praat je omgevinl
ook nog vaak cloocl. Ook al l<un je ie in cle stellingen I
Hamer niet helemaal vinden, het geeft in ieder geval
stof tot naclenl<en en een impuls om cle zaken eens vi
een andere kant te bekijken. Er ziin zoveel grote gees
ten die opmerkelijke ontdekkingen hebben gedaan
maar die als beclreigend worclen ervaren. Hamer wel
in ieder geval zijn artsencliploma afgenomen. I(un je
nagaan, we hebben het hier over iemand clie internis
is, chirurg, S/naecoloog, fusicus, theoloog en oncoloog."

Claucie Brogniez: Het zou mooi
zijn als meer mensen kennis konden nemen van cle ontclekkingen
van clit soort knappe koppen. Het
liefst zou ik een opleicling in het
leven roepen waar je eerst begint
met algemene natuurkuncle, anatomie, pathofosiologie en allerlei verschillencle visies van onclerzoekers
als Enderlein en Vincent, om pas
daarna, in het viercle of vijfde jaar,
cle studenten te confoonteren met
therapieën als homeopathie, acupunctuur, kinesiologie en natuurgeneeskunde in het algemeen. Men
kan clan in een latere fase van de
opleicting de methode kiezen om
mee te werl<en. In iecler geval heb
je dan voldoende bagage om cle
clingen die je in de pral<tijl< tegenl<omt te kunnen plaatsen en op de
juiste manier te combineren. Je
l<unt clan ook veel sneller werken.
Zo ziin er bijvoorbeelcl reflexpunten op het lichaam clie corresponderen met specifieke homeopathische miclclelen. je l<unt dan ter
plel<l<e controleren of de l<euze van
een bepaalcl micldel de juiste is.
Want clat vind ikvan alle systemen:
het moet te controleren zijn. fe
hebt er niets aan als een patiënt
met het verkeerde middel cle deur
uitgaat."

Vluchten kan niet meer
Brogniez besluit: "De kwaliteit van
het lichaam is cle laatste twintig jaar
zoclanig geclegenereerct ctat je je
afuraagt of het tij nog te keren is.
René Broel<huyse beschreef het in
zi.in boel<: 'Vluchten kan niet meer'.
Je zit in een trein en of je wilt oÍ
niet, je kunt hem niet tegenhouclen. je kunt alleen cle schacle
beperken. Met alternatieve
geneeswijzen l<un je nog een heleboel doen, maar hoe lang nog? De
middelen helpen in elk geval wel
om de mensen op een bepaalcle
manier te laten functioneren. Als je
je er te veel in gaat verdiepen en je
vergeet naar boven te kijt<en, wordt
het eng.'
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