
In de  webshop van het Claritas Protocol vind je de Ultra Moleculaire Frequentie (UMF) 
die zo zijn opgebouwd dat het protocol makkelijk te volgen is in de verschillende 
stappen.  
 
Hoe werken de middelen? 
De frequentiemiddelen zijn bedoeld om de ziekte van Lyme met alle co-infecties aan te 
pakken op zo’n manier dat de Borrelia-spirocheten zich niet aangevallen voelen. Dat is 
essentieel om te voorkomen dat ze zich vermenigvuldigen. 
 
De middelen zorgen er via resonantie voor dat het DNA van de Borrelia zo verstoord 
wordt dat de spirocheten zich niet meer vermenigvuldigen. Op deze manier doven de 
spirocheten langzaam uit.  
 
De middelen werken met elkaar samen, zonder een Herxhermer-reactie te 
veroorzaken.  
De combinatie van middelen is zo samengesteld dat er steeds andere trillingen worden 
aangeboden en de Lyme-spirocheet nergens aan gewend kan raken. Dit voorkomt dat 
de Lyme-spirocheet ongevoelig wordt voor de middelen.  
Los innemen van slechts 1 of enkele van de middelen ondermijnt het effect en heeft 
daarom geen zin. 
 
Lyme, de Borrelia-spirocheet, is een super misleider. Lyme is een collectieve ziekte en 
heeft een collectieve uitwerking op het individu. Uittesten is daarom ook heel erg 
lastig. Je krijgt vaak verkeerde uitslagen en je bevindt je snel in een doolhof van 
tegenstrijdigheden.  
 
Mijn dringende advies is daarom ook het protocol echt helemaal te volgen zoals ik dit 
voorstel. Ik pas de frequenties van de middelen ook telkens aan, aan het collectief 
waardoor het protocol steeds ‘up-to-date’ blijft.   
 
De middelen zijn een combinatie van trillingen en frequenties. Het juist samenvoegen 
van trillingen geeft soms bijzondere nieuwe trillingen die je anders nooit zou 
verkrijgen. Maar de verkeerde samenstelling kan juist een averechts effect hebben. Ik 
ben me daar zeer bewust van en breng de juiste trillingen samen om zo een krachtige 
synergie te krijgen.  
Therapeuten die met eigengemaakte kopieën van mijn middelen werken, missen 
essentiële combinaties van frequenties waardoor deze gekopieerde middelen  veel 
minder effectief zijn en soms juist een verkeerde uitwerking hebben. 
 
Gebruik van de korrels  
Van de meeste middelen neem je 2x 4 korrels per dag in (zie het voorschrift bij de 
middelen).  
Alle korrels kun je bij elkaar in je mond doen en langzaam laten smelten. Eet en drink 
niets 10 minuten voor en na het innemen. 
 
LET OP!  
De trillingen zijn overgebracht in suikerkorrels. Wanneer je korrels uit het flesje haalt, 
doe dat in de dop van het flesje en daarna in je hand. Wanneer je teveel korrels in je 
hand hebt, kun je die beter opeten of weggooien. Doe ze niet terug in het flesje want 
dat beïnvloedt de werking van de frequentiemiddelen nadelig.  



Houd de middelen weg van straling 
Bewaar de middelen ook niet vlak naast een DECT-telefoon, WiFi-router, magnetron, 
inductiekookplaat, tv, computer/laptop, tablet of mobiele telefoon. De straling die 
daarvan af komt, kan de werking van de middelen nadelig beïnvloeden.  
 
Als je heel gevoelig bent… 
Als je heel gevoelig reageert, kun je  de korrels in plaats van ze in te nemen in een 
wattenschijfje tegen je lichaam aandragen. Maak een inkeping in het wattenschijfje en 
doe alle korrels daarin. Vouw het dicht en doe er een stukje tape omheen. En draag het 
wattenschijfje op je lichaam.  
Je hoeft de korrels dan maar 1x per 24 uur te verversen (i.p.v. 2x per dag).  
NB. Dit geldt niet voor de Suffectus (Nr. 1). Die raakt snel zijn trilling kwijt. Neem die 
dus wel in. 
 
HOU VOL!!! 
Wat ik veel tegenkom is dat wanneer mensen niet snel genoeg resultaat merken, ze het 
innemen laten versloffen, of ze stoppen en gaan weer andere dingen proberen. 
Herstellen van Lyme heeft echt tijd nodig. Denk niet dat je met 2 of 3 maanden alweer 
klaar bent. Welke behandeling je ook ondergaat, je bent meestal anderhalf à twee jaar 
ermee zoet. De meeste mensen hebben dit protocol tenminste 8 maanden of meer 
nodig. In verhouding ga je sneller als je niet eerder middelen of apparaten ‘tegen’  de 
Borrelia hebt gebruikt.  
 
Goed beschouwd is dit de meest goedkope manier om van Lyme af te komen. Je hebt 
immers niet elke 3 weken een afspraak nodig, maar kan zeer zelfstandig zelf de 
middelen gebruiken met af en toe een terugkoppeling  en afstemming van 
ondersteuning met supplementen. Wat je vooral nodig hebt, is doorzettingsvermogen, 
focus en vertrouwen. Je kunt niet na een paar maanden roepen dat het niet werkt 
omdat je nog weinig merkt. Daarom: volhouden! En twijfel je, neem contact op maar 
stop in ieder geval niet zomaar! 
 
Gebruik geen aanvalsmiddelen naast het Claritas Protocol 
De essentie van het Claritas Protocol is dat het de Lyme-spirocheten versuft en uit laat 
doven waardoor ze zich niet vermenigvuldigen. 
Ga je er op eigen houtje aanvalsmiddelen naast gebruiken dan werkt dit tegen de 
frequentiemiddelen in. Dat doet afbreuk aan je herstel en is bovendien ook zonde van 
je geld. 
 
Aanvalsmiddelen die je dus niet naast de frequentiemiddelen moet gebruiken zijn 
bijvoorbeeld: antibiotica, Kaardebol, Samento, Banderol, Andrographis, Houttuynia 
etc. Deze lijst is niet volledig.  Check daarvoor de lijst ‘Aanvalsmiddelen’ die we je ook 
gemaild hebben.  
Alles wat anti-bacterieel, anti-spirocheet etc. werkt kan tegen de frequentiemiddelen 
inwerken. Als je twijfelt, check even bij ons voordat je iets gaat gebruiken. 
 
 
 
 
 
 



Wat zijn de middelen en wat is hun werking?  
 
1- Suffectus 
Dit middel heeft een zeer hoge trilling omdat het de Goddelijke Blauwdruk activeert in 
iedereen die het neemt. Het middel zit in speciaal getachyoniseerde blauwe flesjes om 
ervoor te zorgen dat de trilling niet aangetast of beïnvloed raakt. 
De Goddelijke Blauwdruk wordt opnieuw geactiveerd waardoor oude blokkades meer 
naar de oppervlakte komen zodat deze op kunnen lossen. Het herstelt de fysieke 
blauwdruk en brengt een persoon in een hoge trilling.  
Het belemmert ook het kopieergedrag van de spirocheet zodat hij zich minder 
makkelijk kan vermommen door informatie over te nemen van andere micro-
organismes. Dit is bedoeld om uiteindelijk het immuunsysteem te misleiden.  
Dit middel vormt de basis van het Claritas Protocol en wordt altijd genomen.  
Overigens kun je het lege flesje zonder dop gebruiken in je waterkan om het water te 
vitaliseren!  
 
2- Zenuwstelsel 
Dit is een samengesteld middel dat op allerlei vlakken het zenuwstelsel ondersteunt 
om het te herstellen. Het helpt tegen brain fog en beschadigde zenuwen in de hersenen 
maar ook in het perifere zenuwstelsel. Het helpt met de opbouw van de myelineschede 
(het omhulsel van zenuwen) en helpt de hersenen zich te herstellen. Klachten zoals 
vergeetachtigheid, beven, migrerende pijnen etc. worden verminderd.  
 
3- Spitox 
Dit middel is gericht op het oplossen van de Borrelia. Ongeacht welk soort, alle Lyme-
spirocheten hebben in feite (tot nog toe tenminste!) dezelfde DNA samenstelling. De 
Lyme-spirocheet kent verschillende groeifases. Wanneer een spirocheet in de 
pubertijd/volwassen fase is, krijgt de spirocheet segmenten. Deze segmenten laat de 
spirocheet los wanneer hij sterft. Elk segment (spore) kan wel 14 jaar in een lichaam 
blijven voor het weer uit kan komen. Uit de segmenten ontstaan weer nieuwe 
spirocheten.  
Spitox vervormt het DNA van de spirocheet dusdanig dat de spirocheet de segmenten 
niet meer loslaat. Een dode spirocheet lost hierdoor gewoon organisch op, zonder zich 
te vermenigvuldigen.  
 
4- Co-enzo 
De co-infecties van de ziekte van Lyme zijn heel hardnekkig. Deels omdat ze worden 
gekopieerd als vermomming door de Lyme-spirocheet, deels omdat veel parasieten, 
bacteriën en schimmels graag vertoeven in de nabijheid van een Lyme-spirocheet. Dit 
komt omdat Lyme-spirocheten een biofilm-laagje hebben dat zoetig is en weer als 
voeding aantrekkelijk is voor andere micro-organismen. Co-enzo overlapt een breed 
spectrum aan co-infecties behalve de Babesia, Bartonella, Ehrlichia, Rickettsia en 
Yersinia. 
Deze co-infecties worden apart getackled in de vorm van het middel Barbaeryl. 
 
4a- Barbaeryl  
Dit is vooral de combinatie van Babesia, Bartonella, Ehrlichia, Rickettsia en Yersinia. 
Dit middel is behoorlijk sterk nu het samengevoegd is en kan naar behoefte langzaam 
worden opgebouwd van 2 korrels per dag naar 2x 4 korrels per dag. Sommige mensen 



worden in het begin soms misselijk, dus is het daarom handig om dit op gevoel zelf te 
introduceren, te monitoren en langzaam op te bouwen. 
 
Combi 2-3-4   
In dit middel heb ik de Nummers 2, 3, en 4 samengebracht in één flesje. Samen geeft dit 
weer een heel andere trilling en synergie dan wanneer je de middelen los neemt. Ook 
zijn sommige trillingen eruit gehaald omdat het anders niet goed te combineren is. Het 
is een sterke booster en heel goed om zo nu en dan te gebruiken, vooral als je merkt dat 
je op een plateau komt, je herstel wat stil lijkt te staan en je een boost nodig hebt.  
 
5- Combi A&B  
6- Enkel A 
7- Enkel B  
Deze middelen zijn bedoeld om een vervanging te zijn voor de Spitox wanneer je die 10 
dagen stopt. Eigenlijk maakt het niet uit welke van deze drie je neemt, als je het maar 
rouleert en steeds weer een andere trilling aanbiedt.  
 
Aura Aid 
Dit is een heel krachtig middel dat de aura ondersteund en helpt tegen elektrosmog. Je 
kunt langzaam opbouwen van 2 korrels per dag (sommige mensen worden daar een 
beetje hyper van maar de meeste mensen krijgen alleen wat meer energie). Als je niets 
merkt kan je de dosering verhogen naar 16 korrels per dag. Je kan het gebruiken zoals 
je een kopje koffie zou kunnen gebruiken. Om even een boost te krijgen. Ook fijn om te 
gebruiken voor je ergens heen gaat. Het beschermt je aura tegen invloeden van buiten 
af.  
 
B12 booster  
Heel veel mensen met de ziekte van Lyme hebben ook een Syfilis miasma. Dit is een 
overerfelijke belasting van je overgrootouders. Doordat de Syfilis in die tijd niet goed 
behandeld kon worden, werd de ziekte onderdrukt. Deze onderdrukking heeft geleid 
tot een imprint in het DNA van de cellen. De Lyme-spirocheet is in feite een neefje van 
de Syfilis-spirocheet en samen zorgen ze dat B12 slecht wordt opgenomen in de cellen. 
Dus de B12 booster is bedoeld om dit miasma en het B12-opnameprobleem op te 
heffen. Er zit geen B12 in.  Je gebruikt hiervan 1x per dag 3 korrels voor 28 dagen.  Niet 
langer, dat is belangrijk! 
 
Anti-fluettussi 
Dit middel is gecreëerd als een krachtig antiviraal middel tegen griep en hoesten.  
Ondertussen is gebleken dat het voor andere virale symptomen goed werkt. Het kan 
ondersteunen bij verschillende Herpes soorten maar ook goed in te zetten bij virale 
buikgriep.  
 
Gebruik:  
Elk kwartier 4 korrels. Bij griep en hoesten moet al binnen een uur verlichting ervaren 
worden. Zo niet, dan is het geen virus en heeft het toch geen zin hiermee door te gaan. 
Zo ja, neem dan elk halfuur en daarna elk uur 4 korrels totdat de symptomen zover 
verminderd zijn dat je ze al weer vergeet. Het is voor iedereen te nemen. Kleine 
kinderen onder de 4 jaar kunnen een aangepaste dosering nemen van 2 korrels per 
keer.   
In de webshop vind je de middelen.  Je kunt zelfstandig aan het protocol beginnen.  



Praktische tips 
Hierbij ontvang je ook het inname-schema met het Claritas Protocol. Lees zowel dat 
schema als deze tekst hieronder helemaal goed door voordat je gaat bestellen. 
 
Zet de begindata en de einddata van de verschillende middelen telkens in je agenda. 
Dat helpt enorm en zo kun je niet vergeten wanneer je begonnen was, moet stoppen en 
wisselen met bepaalde middelen. 
 
Plan je volgende bestelling twee weken van tevoren in zodat je zeker weet dat je de 
middelen op tijd in huis hebt. 
 
  



INNAME-SCHEMA 
 
Start met Fase 1 (+/- 12 weken) 
2x Suffectus (Nr. 1) 
2x Combi 2-3-4 
1x Barbaeryl (Nr. 4b) 
 
Dit pakket bestaat uit twee flesjes Nr. 1 Suffectus en twee flesjes Combi 2-3-4 plus 1 
flesje Barbaeryl. 
 
Van zowel de Nr. 1 Suffectus als de Combi 2-3-4 neem je 2x 4 korrels per dag. 
 
Na 3 weken ga je ook beginnen met de Barbaeryl. Die bouw je op van 2 korrels per dag 
naar 2x 4 korrels per dag. Word je in het begin misselijk, dan weet je dat je het 
langzaam voor jezelf op moet bouwen. Heb je daar geen last van, dan kun je de 
Barbaeryl sneller opbouwen naar 2 x 4 korrels per dag. 
 
Als je sneller opbouwt, heb je eerder een tweede flesje Barbaeryl nodig. 
 
Als extra te bestellen 
Bij de start is de B12 booster (Nr. 10) is een aanrader zodat je de B12 beter opneemt  
Stop dan wel gedurende het innemen van de B12 booster met evt. B12 supplementen. 
Van de B12 Booster neem je 1 x 3 korrels per dag, maximaal 28 dagen. Echt niet langer! 
 
Je kunt hierbij ook de Aura Aid gebruiken. Dat is zeker een aanrader om erbij te 
bestellen als je heel moe bent. 2x per dag 2 korrels uit te breiden tot 12 korrels. 
Gebruik alleen overdag (kan invloed op slaap hebben).  
 
Fase 2 (+/- 6 a 7 weken) 
1x  Suffectus  (Nr. 1) 
1x Zenuwstelsel  (Nr. 2) 
1x Spitox (Nr. 3) 
1x Co-enzo (Nr. 4) 
1x Barbaeryl (Nr. 4b) 
1x Aura Aid 
 
Belangrijk: Spitox (Nr. 3) neem je telkens 6 weken, dan 10 dagen pauze, dan weer 6 
weken, 10 dagen pauze, dan weer 6 weken enzovoort. Het is belangrijk om na elke 6 
weken 10 dagen te stoppen zodat de spirocheten zich niet aan het middel aanpassen. 
 
De eerste pauze van 10 dagen Spitox begint bij fase 3, zie hierna. 
 
Fase 3 (+/- 6 a 7 weken) 
1x  Suffectus (Nr. 1) 
1x Zenuwstelsel (Nr. 2) 
1x Spitox (Nr. 3) 
1x Co-enzo (Nr. 4) 
1x Combi AB  (Nr. 5, gedurende 4 weken, te beginnen in de pauze van de Spitox) 
1x Aura Aid 
 



• Wacht 10 dagen tot je weer begint met Nr. 3 Spitox. 
• Start met alle andere nummers. 
• Na 4 weken stop je met Nr. 5 Combi AB maar neem je nog wel Spitox totdat alle 

ander flesjes op zijn. 
• Alles 2x 4 korrels per dag (behalve Aura Aid). 
• Aura Aid kun je naar behoefte nemen (alleen overdag). 

 
Fase 4 (+/- 6 a 7 weken) 
1x  Suffectus (Nr. 1) 
1x Zenuwstelsel (Nr. 2) 
1x Spitox (Nr. 3) 
1x Co-enzo (Nr. 4) 
1x Enkel A (Nr. 6, gedurende 4 weken, te beginnen in de pauze van de Spitox) 
1x Aura Aid 
 

• Wacht 10 dagen tot je weer begint met Nr. 3 Spitox. 
• Start met alle andere nummers. 
• Na 4 weken stop je met Nr. 6 Combi AB maar neem je nog wel Spitox totdat alle 

ander flesjes op zijn. 
• Alles 2x 4 korrels per dag (behalve Aura Aid). 
• Aura Aid kun je naar behoefte nemen (alleen overdag). 

 
Fase 5 (+/- 6 a 7 weken) 
1x Suffectus 
1x Combi234 
 
Deze fase is bedoeld om weer een extra boost te geven.  Deze combinatie van Nr. 1 en 
Combi 2-3-4 is daar perfect voor door de trillingen weer anders aan te bieden.  
 

• Alles 2x 4 korrels per dag. 
 
Fase 6 (+/- 6 a 7 weken) 
1x  Suffectus (Nr. 1) 
1x Zenuwstelsel (Nr. 2) 
1x Spitox (Nr. 3) 
1x Co-enzo (Nr. 4) 
1x Aura Aid 
 

• Alles 2x 4 korrels per dag (behalve Aura Aid). 
• Aura Aid kun je naar behoefte nemen (alleen overdag). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fase 7 (+/- 6 a 7 weken) 
1x  Suffectus (Nr. 1) 
1x Zenuwstelsel (Nr. 2) 
1x Spitox (Nr. 3) 
1x Co-enzo (Nr. 4) 
1x Enkel B (Nr. 7, gedurende 4 weken, te beginnen in de pauze van de Spitox) 
1x Aura Aid 
 

• Wacht 10 dagen tot je weer begint met Nr. 3 Spitox. 
• Start met alle andere nummers. 
• Na 4 weken stop je met Nr. 7 Enkel B maar neem je nog wel Spitox totdat alle 

ander flesjes op zijn. 
• Alles 2x 4 korrels per dag (behalve Aura Aid). 
• Aura Aid kun je naar behoefte nemen (alleen overdag). 

 
Voor het einde van fase 7 
Check met je behandelaar of het nodig is door te gaan. Zo ja, begin dan weer bij fase 1. 
Zo nee, ga verder naar Fase 8, de afbouwfase. 
daarna 2 weken Enkel B (Nr 7).  
Als het op is, overleg je behandelaar (bijv. Hyacintha of Lia) of je klaar bent voor fase 8, 
de afbouwfase. 
 
Klachtenvrij? Niet zomaar zelf afbouwen of stoppen 
Mocht je klachtenvrij zijn, overleg dan altijd met je behandelaar (bijv. Hyacintha of Lia) 
of je al aan de afbouwfase toe bent. Ga niet zelf testen of laten testen. Dit is heel 
verwarrend en vaak onjuist.  
 
Bij de één duurt het wat langer dan bij de ander, dus het kan zijn dat je nog even door 
moet gaan. Dan gebruik je fase 8 als een wisselmoment met een flesje Nr. 1 en een 
flesje Combi 2-3-4 en dan van alles 2x 4 korrels  per dag en pak je de draad weer op bij 
fase 2.  
 
Fase 8 (afbouwfase of tussendoor als extra boost)  
1x Suffectus (Nr. 1) 
1x Combi 2-3-4 
 
Mag je afbouwen, dan doe je dat zo 
Afbouwen doe je met Combi 2-3-4 en Suffectus (Nr.1). 
Van elk flesje neem je 2x 4 korrels per dag gedurende 2 weken, daarna 2x 2 korrels per 
dag totdat de flesjes leeg zijn. 
Dit pakket bevat 1 flesje Combi 2-3-4 & 1 flesje Suffectus en is voordeliger dan de 
aanschaf van de losse flesjes. 
 
  



MEDISCHE DISCLAIMER 
 
Claritas Essentiae – leverancier van het Claritas Protocol - aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor het al dan niet bereiken van het te verwachten resultaat en 
eventuele consequenties daarvan, ontstaan door het gebruiken van de 
frequentiemiddelen en het opvolgen van adviezen.  
 
Sommige kwalen of aandoeningen zijn niet of minder geschikt voor zelfmedicatie; 
raadpleeg hiervoor altijd tijdig uw huisarts of specialist. 
 
Als er bij gebruik van de middelen na een aantal weken nog geen verbetering zichtbaar 
is of als verergering van de kwaal optreedt, wordt aangeraden uw huisarts of specialist 
te raadplegen. 
 
De frequentiemiddelen kunnen alleen worden besteld bij Claritas Essentiae (via de 
Claritas Shop) of de daarbij aangesloten therapeuten. 
De middelen zijn te herkennen aan de stickers op de producten met daarop 
www.claritasessentiae.nl. 
 
Het is niet mogelijk om deze middelen na te maken met welk apparaat dan ook. Mocht 
dit wel zijn gebeurd, dan zal de werking afwijken van het origineel. 
Het protocol is gebaseerd op specifieke frequenties. 
 
  



De meerwaarde van de korrels is:  
 
1. Ik heb ze gemaakt met een specifieke intentie, wat heel bepalend is voor het 
resultaat (lees maar het boek “Het Veld” van Lynne McTaggart en Japanse onderzoeker 
Masaru Emoto bijv.) 
 
2. Wanneer ik een middel maak, voeg ik steeds bewust bepaalde frequenties samen. 
In het middel zitten dus de aparte frequenties, maar de synergie van alle frequenties 
maakt dat je ook weer een nieuwe frequentie creëert. Wanneer ik de korrels zou 
kopiëren van zo’n origineel middel, dan houd ik uiteindelijk alleen de synergie over en 
mis ik de rest. Daarom maak ik het steeds opnieuw. 
 
3. Als je alle frequenties van een middel van mijn protocol apart zou nemen, zou dat 
betekenen dat je een grote schaal suiker per dag zou moeten nemen, omdat 
sommige middelen veel frequenties bevatten. 
 
4. Ik gebruik een manueel kopieerapparaat én ik zorg dat er geen WifF aan staat, zodat 
er geen ongevraagde informatie in de korrels komt en de energetische frequentie 
hoog is. 
 
5. De middelen krijgen een extra boost wanneer ik ze maak. Suffectus heeft een heel 
hoge trilling. Daarom zit het in een tachyonflesje om het te beschermen tegen 
invloeden van buitenaf. Deze blauwe flesjes staan eerst minimaal 2 weken in een 
tachyonbak. Daarna mediteer ik ruim anderhalf uur met focus en intentie om de 
Suffectus te maken. Het maken van dit middel kost veel tijd en energie, maar wat het 
doet is super. Suffectus activeert namelijk de goddelijke blauwdruk en het 
zelfherstellend vermogenvan de persoon. Daarnaast houdt het ook de mutatie van 
Lyme tegen. 
 
Wanneer je Suffectus wilt testen, is het belangrijk wat van de korrels uit het flesje te 
halen (niet weer terug doen!). 
 
De trilling van een middel is zo samengesteld dat het de Lyme als het ware omsingelt. 
De Lyme wordt aan alle kanten gebombardeerd door trillingen, zonder dat hij door 
heeft dat hij wordt ‘aangevallen’. De frequentiemiddelen zorgen ervoor dat de Lyme-
spirocheet trager wordt. De vertraging zorgt ervoor dat de Lyme-spirocheet 
uiteindelijk verstijft en oplost zonder dat hij uiteenvalt in deeltjes. Dat laatste gebeurt 
namelijk altijd wanneer een Lyme-spirocheet dood gaat, behalve wanneer hij door de 
frequentiekorrels elke dag bloot staat aan de trillingen. 
 
De korrels worden ook steeds weer bijgesteld afhankelijk van de tijd. Lyme werkt 
namelijk ook erg onder invloed van het collectief. Zo hadden wij bijvoorbeeld in jan 
2015 een sterke invloed van Ebola. Lyme kopieerde dit dus ook!! 
Daarna hoefde de Ebolatrilling niet meer in de korrel, later was Chlamydia Pneumoniae 
weer erg ‘in’.  
 
Zo stel ik telkens de frequenties van mijn middelen bij. De middelen verschillen 
dus niet zozeer per persoon (met uitzonderingen natuurlijk), maar eerder per 
periode in de tijd. 
 


