
P a t i ë n t e n i n f o r m a t i e 

Wij willen dat het 

u goed gaat ! ! 

BICOM 

Bioresonantietherapie 

® 

Betere, snelle diagnose en pijnvrije 

therapie zonder medicijnen 





Beste Lezer, 

Heeft u zich ook wel eens afgevraagd 

hoe het komt dat ondanks onze grote 

welvaart en de ongelooflijke weten-

schappelijke vooruitgang er steeds 

meer mensen zijn die aan chronische 

ziektes leiden? Dit fenomeen komt in 

toenemende mate zowel bij volwasse-

nen als bij kinderen voor. 

Daarom hebben wij naar een methode 

gezocht, die nieuwe mogelijkheden 

biedt voor diagnose en therapie. Ons 

therapeutisch doel is om u, zonder bij-

werkingen, zo snel en volledig mogelijk 

te kunnen genezen! 

In deze brochure willen wij u informe-

ren over de achtergronden van allergie-

ën en andere chronische aandoeningen 

en onze BICOM® bioresonantietherapie 

aan u voorstellen. 

Wellicht biedt deze methode u de kans 

om de werkelijke oorzaken van uw 

ziekte te diagnosticeren en deze vervol-

gens zonder schadelijke bijwerkingen te 

behandelen. 

Leest u deze brochure eens door. Wan-

neer u dan nog vragen heeft dan wil ik 

deze graag beantwoorden. 

Met de beste wensen voor uw gezond-

heid en vriendelijke groeten, 

 

Uw BICOM® Bioresonantie Therapeuten 

Peter Ramselaar &                           

Susanne Ramselaar 



Wat houdt de BICOM® Biore-

sonantietherapie in? 

De Bicom® Bioresonantie is een speci-

fieke diagnose– en therapiesystematiek 

waarmee de geneeskunde een nieuwe 

weg is ingeslagen. De basis van de Bio-

resonantietherapie berust op de nieuw-

ste ontwikkelingen en inzichten in de 

biofysica. Onderzoek hierin heeft op ve-

le terreinen tot onverwachte technolo-

gische ontwikkelingen geleid. Bij de Bi-

com® bioresonantietherapie worden de-

ze principes sinds vele jaren (al meer 

dan 25 jaar) met groot succes toege-

past. 

Met het BICOM® systeem kan in veel 

gevallen de werkelijke en vaak verbor-

gen oorzaken van ziekte ontdekt wor-

den. 

De Bicom® bioresonantietherapie is 

pijnloos en heeft voor zover bekend 

geen nadelige bijwerkingen. 



De achtergrond van chroni-

sche ziekten. Wij leven in 

grote welvaart. 

Wij leven tegenwoordig in grote wel-

vaart. We maken gebruik van veel 

technische apparatuur, van ongelooflij-

ke snelle transport– en communicatie-

middelen en vele kant en klare voe-

dingsmiddelen en maaltijden 

“verlichten” ons leven. 

Helaas heeft deze welvaart ook zijn 

keerzijde! 

Ons voedsel, ons huis en ons milieu zijn 

doordrongen van ontelbare chemische 

stoffen waarvoor we uiteindelijk een 

hoge prijs betalen. Vervuiling van ons 

interne milieu is de oorzaak van vele 

ziekten. 

 



Als het vat overloopt! 

Op de moderne mens van tegenwoordig 

werken steeds meer vervuilingen in. Zo 

zijn er chemische toevoegingen in ons 

drinkwater en onze levensmiddelen. We 

staan bloot aan stralingen van o.a. mo-

biele telefoons, zendmasten en compu-

ters en in ons milieu bevinden zich vele 

giftige stoffen.  

Ook worden er ontelbare chemische 

substanties gebruikt in land– en tuin-

bouw. En dan hebben we het nog niet 

eens over de chemische ingrediënten 

van medicijnen in mens– en dierlijke 

geneeskunde. 



Geen wonder dat we ziek worden. Het 

spreekwoordelijke vat loopt bij veel 

mensen over. Dit tekent zich af in de 

vorm van lichamelijke aandoeningen 

variërend van “je niet lekker voelen” tot 

chronische vermoeidheid en ernstige 

lichamelijke en mogelijke geestelijke 

ziekten. 

Interessant is dat bij patiënten met het-

zelfde ziektebeeld, bijvoorbeeld migrai-

ne, meestal verschillende oorzaken 

vastgesteld worden. Helaas is het met 

de gebruikelijke reguliere methoden 

vaak niet mogelijk achter deze verschil-

lende en individuele oorzaken te ko-

men. 

Ons lichaam is eigenlijk onze fabriek die 

alles moet verwerken. Veel en langduri-

ge opgehoopte vervuiling kan teveel ei-

sen van het zelfgenezend vermogen 

van het lichaam. Hierboven zie je dan 

wat gebeurd. 



Belangrijke uitvindingen in 

de techniek hebben tot on-

verwachte ontwikkelingen 

in de geneeskunde geleid. 

Tegenwoordig ontvangen wij beelden 

via de ether en de kabel en kunnen 

mensen over duizenden kilometers in-

formatie met elkaar uitwisselen. Ook op 

andere terreinen zien wij snelle techni-

sche ontwikkelingen. 

Uitvindingen op het gebied van de bio-

fysica en de quantummechanica hebben 

tot onverwachte mogelijkheden in de 

techniek geleid. 

Deze kennis werd op het terrein van de 

reguliere geneeskunde tot nu toe 

slechts beperkt toegepast maar vormde 

wel de basis van de BICOM® bioreso-

nantietherapie. 

Definitie quantummechanica: De quan-

tummechanica houdt zich bezig met de 

kleinste deeltjes van de materie en de 

frequentiepatronen van de atomen en 

hun wisselwerking op elkaar. 



Iedere vorm van materie be-

staat uit energie en deze 

energie straalt hij ook uit. 

Materie is gecomprimeerde energie en 

straal energie uit. 

Elk lichaamsdeel, elk orgaan en elke cel 

straalt energie uit. Dit geldt ook voor 

virussen, bacteriën, pollen, parasieten, 

voedingsmiddelen, enz.. Iedere stof 

heeft zo zijn eigen kenmerkende ka-

rakter. 

Dit individuele energetische karakter 

van een stof wordt ook wel “het fre-

quentiespectrum” genoemd. 



Cellen communiceren met 

elkaar. 

Wij leven in een tijdperk van communi-

catie en informatie. Het is belangrijk 

om ons er ook van bewust te zijn dat 

het lichaam alleen kan reguleren 

(ordelijk doen verlopen) en functione-

ren als er communicatie plaatsvindt 

tussen de cellen onderling. Deze com-

municatie (informatie-uitwisseling) tus-

sen de cellen vindt plaats door middel 

van lichtflitsen (zogenaamde biofoto-

nen). 

Zij wisselen informatie met elkaar uit 

via bepaalde frequenties. 

In een gezond lichaam functioneert de-

ze informatie-uitwisseling ongehinderd. 

Zo kan iedere cel en elk lichaamsdeel 

zijn functie(s) uitvoeren. 



Belastende substanties kun-

nen de onderlinge communi-

catie van de cellen verstoren 

en zelfs verhinderen. 

Wanneer storende substanties als gif-

stoffen, virussen, bacteriën, parasieten 

en stralingen op het lichaam inwerken, 

wordt de communicatie tussen de cellen 

belemmerd. 

Zodra de communicatie tussen de cel-

len verstoord is, wordt vanzelfsprekend 

ook het functioneren van de cellen ge-

hinderd. Uiteindelijk kunnen hierdoor 

ziektesymptomen ontstaan zoals pij-

nen, allergieën, minder goed kunnen 

presteren, chronische vermoeidheid, 

enz.. 

De ziekte symptomen openbaren zich 

juist daar, waar door erfelijkheid al een 

zwakke plek aanwezig is. 

Verstoorde celcommunicatie 

veroorzaakt uiteindelijk 

ziekte. 



Diagnose met het BICOM®-  

systeem. Belastingen kun-

nen individueel en nauw-

keurig vastgesteld worden. 

Met het BICOM® - systeem kunnen ken-

merkende frequenties van substanties 

worden getest en hierdoor hun invloed 

op het lichaam van de patiënt vastge-

steld. 

Dit gaat snel en is absoluut pijnloos. 

Zo kan in veel gevallen getest worden, 

welke belastingen de patiënt ziek 

maakt. Vaak zijn dat combinaties van 

bijvoorbeeld bacteriën, virussen, para-

sieten, elektrosmog en tandmaterialen 

(o.a. amalgaam). Ook allergieën kun-

nen gevonden worden. Zoals hooi-

koorts, katten– of hondenallergie, enz.. 

Met het BICOM® apparaat kunnen be-

lastingen individueel en nauwkeurig 

worden vastgesteld. Hier ziet u hoe de-

ze substanties zich proberen te ver-

schuilen achter en ook in uw gewone 

cellen. 



De BICOM® bioresonantie-

therapie. Storende frequen-

tiepatronen worden naar de 

BICOM® geleid, gemodu-

leerd en aan de patiënt te-

ruggegeven. 

Tijdens de therapie worden storende 

frequentiepatronen door de Bicom® ge-

moduleerd (omgezet) tot therapiefre-

quenties die vervolgens via elektroden 

aan de patiënt worden toegediend. Dit 

kan in de vorm van matten, maar ook 

messing ballen of cilinders worden ge-

bruikt. 



De lichaamseigen regulatie 

wordt hierdoor weer op 

gang gebracht zodat het li-

chaam zich kan gaan her-

stellen. 

Zo worden belastende frequentiepatro-

nen gereduceerd en onderliggende oor-

zaken van ziekten uitgeschakeld. Belas-

tende stoffen worden vrijgemaakt en 

uitgescheiden door de uitscheidingsor-

ganen, ook wel uitleidingsorganen ge-

noemd, met als gevolg dat de lichaams-

eigen regulatie wordt hersteld. 



De zelfgenezende krachten 

kunnen zo weer actief wor-

den. 

Zie hierboven hoe mooi ons lichaam 

dan werkt.  

Verloop van de BICOM® bio-

resonantietherapie. 

1. De diagnose 

Met een specifieke, pijnvrije test kan de 

therapeut uitzoeken of er een allergie of 

onverdraagzaamheid bestaat voor be-

paalde stoffen (o.a. voedingsmiddelen) 

en/of bepaalde organen verzwakt zijn, 

danwel of er gifstoffen in het lichaam 

zijn die een negatieve invloed hebben. 

Zo kan in veel gevallen de verborgen 

oorzaak van de ziekte worden opge-

spoord. 

2. De behandeling 

Middels het stellen van de diagnose 

weet de therapeut welke belastingen 

uw lichaam het minst kan verdragen en 

welke gepaste therapie nodig is. Vervol-

gens wordt een individueel behandel-

plan opgesteld en wordt er met de pati-

ënt overlegd welke acties hijzelf kan 

ondernemen om zijn genezing te be-

spoedigen. 



Tijdens de behandeling met het BI-

COM®-apparaat worden er elektroden 

op het lichaam geplaatst en kan de pa-

tiënt in een rustige, ontspannen hou-

ding zitten terwijl hij wordt behandeld. 

Een behandeling kan van een half uur 

tot een uur duren. Het eerste consult 

duurt meestal anderhalf uur. De thera-

pie is absoluut pijnvrij en wordt meestal 

als aangenaam ervaren. 

Het doel van de therapie is derhalve de 

ziekmakende invloeden en oorzaken uit 

te schakelen en de zelfgenezende 

kracht van het lichaam te activeren. 

Het aantal behandelingen is afhankelijk 

van diverse factoren zoals aard van de 

klacht (chronisch of acuut), leeftijd, 

medicijngebruik, water drinken, enz.. 

Informeer uw behandelend 

therapeut altijd over veran-

deringen in uw gezond-

heidstoestand! 

Behandelbaar. 

De BICOM® bioresonantietherapie is 

zeer effectief als het gaat om het be-

handelen van acute en chronische aller-

gieën, chronisch aandoeningen van 

maag, darm, lever en gal. Maar ook bij 

huid– en longaandoeningen, pijnklach-

ten, migraine, problemen met de weer-

stand, chronische vermoeidheid, reu-

matische klachten, K.N.O. problemen, 

kinderziekten en de gevolgen van inen-

tingen, sportletsels en blessures alsme-

de het opheffen van energetische blok-

kaden. Tevens kan de BICOM® bioreso-

nantietherapie worden ingezet bij het 

stoppen met roken of bij het afvallen. 



De behandelkosten. 

Onze uurprijs is € 85,00 (2021). 

Wat kunt u doen om uw BI-

COM® bioresonantiebehan-

delingen effectief te onder-

steunen? 

 Wij adviseren u tijdens de gehele 

serie behandelingen géén varkens-

vlees of worstsoorten te eten, om-

dat deze het lymfesysteem te 

zwaar belasten. 

 Gebruik zo weinig mogelijk suiker. 

Suiker beschadigt de darmbacteri-

ën en bevordert vele met de darm 

en alvleesklier verwante ziekten. 

 Tijdens de hele behandeling dient u 

veel mineraalarm en hoog ohmig 

water (spa blauw) te drinken: da-

gelijks minstens 1,5 tot 2 liter. Al-

len mineraalarm en hoog ohmig 

water kan de door de therapie los-

gemaakte schadelijke stoffen uit 

het lichaam verwijderen en is dus 

de ideale drank om te ontgiften. 

 Tijdens de therapie dient u tenmin-

ste 6 uur voor en 6 uur na de be-

handeling géén koffie en alcohol te 

gebruiken. 

 Geef u lichaam voldoende rust. 



 U houdt zich aan het quarantaine 

dieet (het niet innemen van de op-

gegeven stoffen) zolang u onder 

behandeling bent. 

 Vanwege de toxine-uitscheiding de 

dag na de behandeling beslist een 

douche nemen en de huid goed 

met een washand afnemen. 

 Als u mineralen, olie of de chip 

voorgeschreven krijgt, goed de ge-

bruiksvoorschriften opvolgen. Dit 

bevordert een snellere afhandeling. 

Een voorbeeld. 

Voor: Na: 

Moeheid na de behandeling, een warm 

of een koud gevoel of soms licht trans-

pireren zijn reacties op de therapie en 

zijn over het algemeen van korte duur. 

Opmerking: 
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