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Geef je mij een kans 
om je vriend te worden? 

Ik heb 5 paar ogen en 3 krachtige kaken met elk zowat 80 tot 100 scherpe 
tandjes, die zich door middel van een klein prikje in de huid een weg banen naar het 
'rode levenssap'. Ik ben verlekkerd op warm bloed. Ik ben een bloedzuiger!


	 Veel mensen laten zich vrijwillig door mij bijten, want mijn beet helpt tegen 
diverse klachten vaak sneller, beter en duurzamer dan vele andere geneeswijzen.


	 Ik heb het vermogen om op een korte tijd op een eenvoudige en 
ongecompliceerde manier tientallen biologisch actieve stoffen in je weefsel te 
brengen.


	 Mijn geheim zit verscholen in mijn speeksel. Ik zuig slechts een klein beetje 
bloed op, maar pomp via mijn speeksel deze geneeskrachtige stoffen diep in je 
lichaam. Door de nabloeding geraak je eveneens verlost van vervelende 
afvalstoffen, die je genezing afremmen.


	 Ik kan getypeerd worden als een alles-in-één-apotheekje met 
bloedverdunnende eigenschappen, werk ontstekingswerend en pijnstillend, 
stimuleer je lymfesysteem, heb antibiotische invloeden, werk antithrombotisch, zorg 
voor ontspanning op verkrampte spieren en bloedvaten, enz… . Kortom, ik ben in 
staat om plaatselijk je gehele stofwisseling fel te verbeteren, waardoor allerhande 
klachten op natuurlijke wijze verlicht of genezen kunnen worden.


	 Reeds met een beperkt aantal behandelingen haal ik een slaagcijfer van 70 
tot 80 %, hetgeen hoger ligt dan andere gekende geneesmethodes.


	 Er wordt al lang wereldwijd wetenschappelijk onderzoek naar mij gedaan, 
maar nog steeds heb ik niet al mijn wonderlijke geheimen prijsgegeven.


	 Ik zou je beste vriend moeten zijn als het gaat om klachten aan het 
bewegingsapparaat (pezen, spieren, slijmbeurzen, ligamenten, gewrichten), 
sportblessures, hoofdpijn, hart- en vaatziektes (thrombosis, flebitis, spataders, ...), 
moeilijk te genezen wonden... en noem maar op.


	 Evenwel weiger ik dienst onder andere als je zware bloedverdunners neemt, 
bij ernstige bloedarmoede, ... .


	 Gelukkig zijn de tijden voorbij dat iedereen mij eng vindt. En al zeker niet 
meer na een eerste behandeling!




Erkend in het buitenland! 
Hun rol in de moderne geneeskunde 

	 Het medische gebruik van bloedzuigers heeft een lange en boeiende 
geschiedenis. De Egyptenaren wisten al dat ze een helende werking hebben.


	 In onze omringende landen, zoals bv Duitsland, zijn ze na talloze onderzoeken 
geregistreerd als geneesmiddel, en kennen ze sindsdien honderdduizenden 
toepassingen. Deze wonderdiertjes worden er al jarenlang met succes ingezet bij 
diverse acute en chronische gezondheidsklachten, zelfs in sommige ziekenhuizen.


	 Vroeger schreef men de effectiviteit van bloedzuigers toe aan het opzuigen van 
het bloed (het zogenaamde aderlaten). Dankzij moderne analysemethoden weet 
men dat in de eerste plaats de biologisch actieve stoffen die ze afscheiden tijdens 
de therapeutische behandeling van cruciaal belang zijn. 


	 Als enige in België combineer ik deze vaak efficiënte methode met andere 
natuurlijke therapieën als zenuwreflexzonetherapie, bijensteektherapie, 
homeopathie, fytotherapie enz., die allen tot doel hebben onze eigen vitaliteit te 
stimuleren om te komen tot een zo goed mogelijke genezing op een zo kort 
mogelijke tijd.


	 Met een carrière van meer dan 25 jaar als Kinesist/Fysiotherapeut en talloze 
opleidingen Natuurgeneeskunde in het buitenland ben ik sinds 2003 al vertrouwd 
met het inzetten van bloedzuigers. Je mag mij dus gerust een pionier noemen wat 
betreft het introduceren van deze therapie in België.


	 Afhankelijk van de indicatie duurt een behandeling doorgaans wel twee tot 
drie uur. 


	 Eerst wordt de plaats bepaald waar de diertjes op de huid gezet gaan 
worden. Zij zuigen zich vast en kort daarna maken ze een minieme huidopening (tot 
een diepte van 1,5 mm) met een vorm soms omschreven als een Mercedes-ster. Dit 
proces verloopt grotendeels pijnloos en wordt door sommige klanten ervaren als 
een muggenprik, of een branderig gevoel. Vervolgens geven zij hun natuurlijk 
werkzame bestanddelen af die, door middel van hun unieke samenstelling 
(‘spreading effect’), dieper doordringen in de onderliggende weefsels. Uit ervaringen 
stelt men vaak vast dat dit effect uitgebreider wordt bij een herhaling van de 
behandeling. 


	 Als de bloedzuiger verzadigd is, valt deze vanzelf van de huid af en kan 
daarna niet meer gebruikt worden. De wondjes blijven nog urenlang nabloeden en 
dienen goed verzorgd te worden door middel van absorberende pleisters.




Succesvol te behandelen zijn: 

In de REGULIERE GENEESKUNDE worden de diertjes soms ingezet bij:


⁃ bij amputaties

⁃ bij transplantatiechirurgie


In de NATUURGENEESKUNDE zijn de indicaties veel ruimer:


⁃ alle acute en chronische gewrichtsklachten: artritis (gewrichtsontsteking), 
artrose (gewrichtsslijtage) (nek, rug, knie, duim, vingers, kaakgewricht…), jicht, 
hernia, pijnlijk staartbeen, stijfheid in de spieren, cystes (schildklier, knie-
Bakercyste…), lipomen (vetbol/bult), een ongemakkelijke hallux valgus, …


⁃ zenuwpijnen: trigeminusneuralgie, cervicobrachialgie, ischialgie, ...

⁃ acute en chronische spier- en peesproblemen: frozen shoulder, 

schouderontsteking, peesverkalking (calcificatie), spierscheur, golf- en 
tenniselleboog, achillespeesontsteking, carpaaltunnelsyndroom, ziekte van 
Dupuytren, bursitis of slijmvliesbeursontsteking, …


⁃ zowel acute als blijvende letsels na trauma’s als whiplash, verstuikingen, slecht 
genezende wonden, open been (ulcus cruris), inwendige bloeduitstorting (ook 
postoperatief), abcessen, zweren, …


⁃ tandpijn, ontsteking aan de tanden of tandvlees, abces, wortelpuntontsteking, 
blijvende pijn na het plaatsen van implantaten, …


⁃ vooral bij chronische aandoeningen: als reinigings-/detox-kuur, ter 
ondersteuning van het lymfesysteem, lever- en nierfuncties, …


⁃ ... een onuitputtelijk aantal andere klachten: hielspoor, hoofdpijn, migraine, 
spataders, flebitis, schildklierklachten, angina pectoris (hartbeklemming), 
oorsuizingen (tinnitus), herpes zoster (zona), psoriasis, sinusitis, glaucoom, 
prostaatontsteking, aambeien, menstruatieklachten (PMS, endometriose, …), 
syndroom van Tietze, pijnlijke (operatie-) littekens, ingegroeide teennagels, 
beenvliesontsteking, snurken, spijsverteringsklachten, …


De heilzame stoffen van de bloedzuigers zorgen 
ervoor dat de zieke stofwisseling zich terug kan 
herstellen waarbij een halt wordt toegeroepen 

aan de pathologische inflammatoire en 
degeneratieve processen, … waardoor ook de 

symptomen daaromtrent, en niet in het minst de 
pijnklachten, afnemen tot verdwijnen.


