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"Centra in cle hersenen

én het lichaam ziinverantwoorctelijk voor het
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klinisch/psychologische beelcl van
clepressies. Door in te
grijpen op biologischenergetisch niveau kan
een clepressief persoon zich beter gaan
voelen, meer'lucht' en
daarmee uitzicht op
herstel krijgen."

Aan het woord is clrs. Niel<
Zimmermann, fu nctioneel psycholoog en beclenker van een serie
unieke miclclelen, die is ondergebracht bij cle firma DNH Research
BV. Als leerkracht in het basisonclerwijs en later in het speciaal
onclerwijs wercl Niek Zimmermann

al snel geconfronteercl met het
magere aanbocl van oplossingen

voor kincleren met leerproblemen.
Hij ontwikkelde

nctie-trainingsprogramma's (leervoorwaarden) en
begon daarmee een eigen praktijk.
Daar bemerkte hij dat het negen
van de tien l<eer niet alleen ging om
leerproblemen, maar ook om
I<westies van emotioneel-psychologische aarcl. Om meer kennis op dit
terrein te verwerven studeerde hij
psychologie. Mettertijct kwam ook
het accent in zijn praktijk op de
psychologie te liggen.
fu

Serotonlne
Zijn kennismaking met het VEGAtestapparaat was een keerpunt. Hi]
kon nu emoties meetbaar maken
(bijvoorbeelcl met Bachbloesems)
waardoor ctuicielijk werd dat een
psychisch probleem een bio-energetische componenr heeft. In die
tijcl leercte hii met klassiek homeopathische micldelen werken maar
clit bleek te risicovol. Met de
bel<ende begi nverergeri ng van
cleze miclclelen kun je bii een
clepressief persoon beter nier aankomen. Niel< verlegcle de koers van

zijn onclerzoeken. Hij verdiepre
zich meer in cle vraag: Wat is een
clepressie, fobie, angst? Waar spelen cleze processen zich in de hersenen aí welke specifieke hersendelen zijn verantwoordelijk voor
cleze problemen?' Om claar achter
te komen liet hij cte cliverse hersenclelen prepareren, potentiëren en
er testampullen van maken. Met
cleze testampullen vonct hij uit clat
een klein cleel van de hersenen en
cleels het lichaam betrokken zijn bij
clat zware negatieve gevoel van
een clepressie, en clat een clepres-

sie niet alléén ontstaat cloor een
tel<ort aan serotonine, cle stof waar-

clepressie is. Deze werkwijze met

van beweercl worclt de oorzaal< van
depressies te zijn. Overigens zit
volgens Niek 8Oo/o van cle serotonine in het maag-clarmkanaal, 150/o in
cle bloeclbaan en slechts 5olo in cle

fabrikant van het apparaat geheel
nieuw. Behalve een oorkoncle en
een gelclprijs kreeg il< onlangs van
hen een uitnocliging om een lezing
over mijn methocle te l<omen

hersenen.

geven."

Tijctens cle ontwikl<elingsfase van

de geprepareercle hersenclelen
werkte Niek oncler meer met het
VECA STT apparaat waarmee stofwisselingsstoornissen te meten en
te herstellen zijn. Door cle gepotentieercle stoffen met cleze machine
te testen kon hij precies zien in
well< gebied het probleem zat en
ctit gebiect ook aanpal<ken. Het
resultaat was verbluffencl. Mensen
voelden zich ter plekl<e al een stul<
beter. Met cleze gegevens kon hij
weer verder aan de slag.

cle VEGA STTwas zelfs voor cle

Hij vervolgt: "ln deze onderzoel<speriocle kwam il< in contact met
Claucle Brogniez, clie al langere tijcl
mijn bevinclingen volgde.
Hij is biochemicus en erg goed in
het maken van natuurlijke middelen. Dat cteect hij ook al voor
clrs. Broekhuyse, een arts die eveneens na eigen onderzoek startte
met het ontwikkelen van micldelen

(oprichtervan DNH Research B.V.)
maar dan meer op het somatische
gebiecl. Een perfecte combinatie
met mijn miclclelen: fosiek en
emotioneel."

Elke zich ontwikkelende depressie
ontstaat doordat er iets in het leven
plaatsvindt dat frustreert, terwij I er
g e en of onv oldo ende uitzichr is op
y e rande rin g en/of v e rb ete rin g. "
"

Testampullen
Om cle werking van de hersenen
te kunnen beïnvloeclen", vertelt hij,
heb ik ze als uitgangspunt genomen voor een heel nieuwe benadering. lk kon de gemoeclstoestancl
nu meten en clus ook cle fototherapeurisch werkende stoffen clie c{e
verstoring konclen opheffen.
lk had een 'vraag'-ampul (cliagnostisch) en een soort'antwoorcl'
daarop. Deze cliagnostische testbuisjes bevafien de 'key-areas'van
cle depressie: voor alle testers een

gemakkelijke methode om uit te
zoeken welke psychologische toestand er speelt en deze vervolgens
ook te corrigeren. Het is bovendien
mogelijk te testen hoe groot cle

De Grote Drie
Niek legt uit: "De term functionele
psychologie staat voor een
versmelting van de psychologie en
cle functionele geneeskuncle. Waar
cle reguliere geneeskuncle zich richt
op het fosieke, richt cle functionele
geneeskunde zich op de energieën.
De kern van deze benaclering clraait
om drie onaftrankelijke ldinische
beelclen clie het meest voorkomen.
Binnen cle psychologie noemen we
clat cle 'Grote Drie': angst, clepressie en clwang. Angst zorgt voor
verreweg cle meeste problemen;
biologische angst blol<keert het sys-

teem totaal, is ziekmal<encl.

De aftrankelijke clrie zi.in: anorexia, boulimia en slaapstoornissen. Aan deze clrie ligt een storing uit cle groep

van de 'Grote Drie' ten gronclslag waardoor cle andere
verstoring kon ontstaan. Bijvoorbeeld anorexia - angst,
boulimia - clepressie. Slaapproblemen zijn in te clelen
naar het moment van cle nacht dat deze zich voordoen:
inslaapproblemen hebben te maken met clwang
(geclachten blijven clwangmatig cloorgaan), cloorslaapproblemen met angst (nachtmerries e.cl.) en uitslaapproblemen met clepressie (hoe kom ik in goclsnaam
deze dag weer door)."

Het llchaam clepressief
Bij een clepressie is het helemaal cluiclelijk: als we naar
het smeltpunt gaan van allerlei emoties en/of gebeurtenissen komen we eigenlijk bij cle
kern van de clepressie. Daarbij ga
ik uit van het moclel Cuypers

emoties en cle fusieke toestancl van een persoon. Het
bijzonclere van mijn micldelen is clat je in kunt grijpen in
het gebiecl van één van de 'Crote Drie', met behulp van
Tyrus, Turyl en Takol voor respectievelijk angst, clepressie en dwang. Als we behandelen met het angstmicldel
Tyrus is het wel zaal< intensief contact te houclen met de
patiënt. Bij anorexia geven we eerst Tyrus om de angst
weg te nemen en claarna Tunol, een specifiek miclclel
voor anorexia; dit geeft een mooie verandering op stofwisselingsniveau.
ln totaal zijn er nu zeven miclclelen voor psychologische
problemen bij DNH uitgebracht en de
laatste is er een voor een zeer eigentijds probleem,
namelijl< cle latente psychose. Steeds val<er zie ik clit
beeld in mijn pral<tijk en vaal< cloor het gebruik van
XTC.

(199s),
waarbij gestelcl worclt dat deze
psychische conclities een aangeleercle en een biologische l<ant
hebben. Aangeleerd houclt in dat
door het aanhouden van een probleem het lichaam zich gaat aan,
passen: het lichaam worclt dan ook
clepressief. Frustratie is hier het

kernwoord.
Elke zich ontwikkelende clepressie
ontstaat cloordat er iets in het
leven plaatsvinclt clat fiustreert, terwijl er geen of onvoldoende uitzicht is op veranclering en/of verbetering. De therapie moet ervoor
zorgen clat men leert omgaan met clit probleem, de
zogenaamde' copi ng-style'.'
"Het biologische aspect staat voor een verstoring van
cle werking van clelen van de hersenen en organen in
het lichaam. Als we bio-energetisch testen, testen we in
het biosysteem en ctaarbij is ons voertuig cle energie.
Die energie worcit gestuurcl cloor mentale processen,
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De koppen van Hallym Calehr
Naast cleze onclerzoel<en en midclelen heeft Niel<
Zimmermann nog een andere werl<methode waarover
hij zeer enthousiast is: de l<oppen van dr. Hallym Calehr.
Dit is een set van tien l<oppen met bepaalde gezichtsl<enmerl<en en - uitcl rukl<ingen, waarmee hul pverl eners
snel tot een cliagnose kunnen l<omen. Het principe van
deze techniel< ligt in de psycho-analyse en de vijf elementen uit China. Het geeft snel een beelcl over hoe
iemancl in ell<aar zit. Dit systeem is niet alleen bectoelcl
voor mensen met een psychologische pral<tiil<, ool< acupuncturisten werken ermee. Op ctit moment geef il< een
kennismal<ingscursus aan de Nederlanclse Acaclemie
voor Psychotherapie in Amsterclam.'
Hij besluit: 'Gelul<l<ig is de psychologie een vakgebiecl
waar je nooit op uitgekel<en raakt. We weten nog maar
zo weinig dus ik kan met mijn onderzoel<en nog wel
een tijclje vooruit."
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