
Het is verbijsterend om te zien hoe mensen 
op den duur gaan lijden onder pijnstilling die
bij nagenoeg iedere behandeling wordt ingezet.
maagpijn, hoofdpijn, buikpijn, onrustige benen,
slapeloosheid, tandpijn, gewrichtspijn, enz., 
voor iedere pijn is er wel een goedbedoelde 
pijnstiller, die uiteindelijk echter leidt tot 
ernstig lijden en falen van onze organen en 
orgaansystemen. Hierdoor leert het lichaam 
af om natuurlijke lichaamseigen pijnstilling 
te produceren zoals dopamine, ergotamine, 
endorfine en niet te vergeten cortisol.
Veel mensen lijden aan medicatieziekten 
en sterven hier zelfs aan. medicatieziekten 
zijn ziekten waarbij organen en orgaansyste-
men aangedaan zijn door medicatiegebruik. 
Bijvoorbeeld een lever die niet meer functi-
oneert doordat hij vol toxines zit. Bij lever-
falen zien we extreme vermoeidheid, grote 
behoefte aan slaap, druk in de buik of een 
opgeblazen gevoel. Hierbij kan gedacht wor-
den aan middelen als Chelidonium majus bij 
geel oogwit, Opium bij opgeblazen buik en/of 
druk in het hoofd, Dioscorea villosa bij sepsis 
en achterover strekken, Eschscholtzia cali-
fornica bij verwardheid, Camphora als alles 
koud voelt en bij behoefte aan kou, Fumaria 
als de patiënt angstig is en gedrogeerd lijkt of 
Papaver rhoeas bij patiënten die er slecht en 
onverzorgd uitzien. 

niet goed functionerende nieren en bijnieren 
komen voor door gebruik van Prednison, 
Dexamethason, Fluconason en andere corti-
costeroïden, ongeneeslijke niertumoren zijn 
mogelijk ontstaan door salbutamol in combi-
natie met Prednison. Veelvuldig gebruik van 
antibiotica, zoals nitrofurantoïne, kan leiden 
tot chronische blaasontsteking of nefritis of 
candida en andere funghi en laaggradige 
infecties zoals fibromyalgie, reuma en jicht.
Bij (bij)nierfalen kan gedacht worden aan 
middelen als Cortisol, Equisetum en 
Cantharis bij urineweginfecties 
door kathetergebruik, Hepar 
sulphuris bij blaasgruis, 
Berberis vulgaris bij nier-
bekkenontsteking met 
bloed in de urine, silicea 
bij blaasstenen, Calcarea 
silicata bij blaastumo-
ren, sulphuricum acidum 
bij insufficiëntie van de
blaas waardoor de 
patiënt totaal 
is uitgeput, 
Kreosotum bij 
gevoel alsof er
brandende 
kolen 
in de 

blaas zitten of exsudaat aan de uitmonding 
van de katheter, Lycopodium bij nierinsuf-
ficiëntie of Phosphorus bij acute nefritis. Ook 
hier werkt Camphora honderd maal sterker 
dan nux vomica en brengt de mensen weer 
bij zichzelf.

Hartfalen heeft vaak te maken met gebruik 
van cholesterolverlagers (statines) die alle 
spieren, dus ook de hartspier, maar ook 
de lever aantas-ten waarbij je leverfalen en 

leverkanker ziet. Ook bloeddruk-
verlagers en bloedverdunners 

kunnen schade veroorzaken. 
middelen waaraan bij 
aandoeningen van het 
hart gedacht kan wor-
den zijn:
aconitum bij angst te 

sterven, boezem-
fibrilleren of een 
verhoogde hartslag, 
Crataegus bij hart-

zwakte, amyg-
dala bij hart-

pijn met 
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Medicatieziekten bij behandeling 
van terminale patiënten
Helaas is er bijna niemand meer zonder allopathische medicatie op zijn of haar sterfbed. Met name kankerpatiënten lijden meer van 
de allopathische behandeling dan van de ziekte zelf, zeker in de eindfase van hun leven. eigenlijk zien we geen of nauwelijks nog 
gezonde zieke mensen of stervenden op een natuurlijke manier. Hiermee bedoel ik mensen die nog natuurlijk ziek en stervend zijn. 
voor de begeleiding van deze mensen naar een zachte overgang staan er vele middelen in het repertorium.
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