
 

 

Vaccinatie ontstoring 

Vaccinaties bevatten veel schadelijke stoffen. Door deze stoffen wordt het zelf-herstellend vermogen van het 

lichaam geblokkeerd en ontstaan er klachten. Belangrijk is om deze klachten niet met symptoom-onderdrukkende 

medicijnen te behandelen (paracetamol bij koorts, hormoonzalven bij eczeem, inhalator ’s bij benauwdheid, 

antibiotica bij ontstekingen, etc.), maar om de oorzaak, veelal de verstoring door de vaccins, aan te pakken. Met 

de vaccinatie-ontstoringskuur stimuleren we het lichaam om de opgehoopte afvalstoffen af te voeren. Het 

ontstoren heeft geen effect op de werking van het vaccin! 

Het ontstoren van welke vaccinaties ? 

 DaKTP / Hib / Prevanar 

 Infanrix Hexa (DaKTP,HiB, Hep B,)  

 BMR-neis (BMR en meningococ C) 

 DKTP  vaccinatie voor 4-jarigen 

 DTP  vaccinatie voor 9-jarigen i.c.m. BMR 

 BMR vaccinatie voor 9 jarigen i.c.m. DTP 

De vaccinatie-ontstoringskuur 

Tijdens de ontstoringskuur krijgt u steeds een verschillende potentie van het geneesmiddel toegediend. De kuur  kan 

bestaan uit vier potenties: vier buisjes met elk twee korrels. De buisjes die u ontvangt zijn genummerd van 1 t/m 4. 

Het is belangrijk dat u deze volgorde aanhoudt.  Dit hangt van de test resultaten. 

Hoe in te nemen 

Leg de één korrel uit buisje nummer één onder de tong en laat deze smelten. Het is belangrijk dat u de korrel direct 

vanuit het buisje inneemt en zo min mogelijk met uw handen aanraakt. Dit kan de werking beïnvloeden. Daarnaast 

adviseren we om een half uur vóór het innemen tot een half uur ná het innemen niets te drinken of te eten en ook 

de tanden niet te poetsen. Op die manier kan het middel zo effectief mogelijk zijn werk doen. Als er binnen 24 uur 

geen reactie volgt, kunnen  één korrel van buisje twee worden ingenomen. Als een reactie uit blijft, buisje drie en 

vervolgens buisje vier. Doorgaans is er wel een reactie bij de inname van een van de potenties. 

Stop de kuur als er een reactie optreedt na één van de vier potenties (buisjes met korrels). De potentie waar het 

lichaam op reageert, dient opnieuw ingenomen te worden. Doe dit echter niet gelijk, maar geef het lichaam 

minimaal vijf dagen rust. Deze periode mag ook langer zijn.  Ga pas verder met de rest van de kuur, als het lichaam 

geen (verergering ’s)reactie meer laat zien. Als er meerdere ontstoringskuren zijn voorgeschreven, wacht dan 

minimaal een week met de volgende kuur. Mail  om te laten testen of de voorgaande kuur goed verlopen is. 

Wat is een (verergering ‘s)reactie? 

De kuur wordt zelden in vier dagen afgerond. De kans is groot dat het lichaam op één van de potenties reageert. De 

reactie kan zowel psychisch als lichamelijk zijn. Er kan ineens vermoeidheid, hoofdpijn, verkoudheid, hangerigheid of 

pijn in de buik of een andere klacht optreden. Meestal treedt een reactie al snel na het innemen van een dosis 



op. Ook een lichte vage reactie is een verergering. Drink altijd voldoende water ook tijdens deze kuur. Neem bij 

twijfel contact op tijdens het telefonisch spreekuur. 

Wilt u meer informatie over vaccineren en/of ontstoren?  

Kijk dan op www.nvkp.nl van de  Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken of op www.tinussmits.nlbij post vaccinaal-

syndroom. 

PS. Na een meting met de Bicom (persoonlijk consult) kan het zo zijn dat je maar één potentie van desbetreffend 

middel nodig hebt. Dit middel zal zeker een reactie geven.  

 

Praktijk De Wenteltrap voor bewustwording, neem vrijblijvend contact op voor een mogelijke ontstoring van U kind 

of uzelf.  Met name Hooggevoelige  mensen kunnen veel last hebben van de eerdere vaccinaties,  hoe meer we 

opruimen hoe minder onze antennes uitstaan.  

www.dewenteltrap.nl 
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