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Onbekend maar onbehandeld
“Ik wist niet waar ik het moest zoeken van de pijn en was zo
duizelig dat het voelde alsof ik op zee zat, met torenhoge golven”

De ziekte van Lyme:

bijna een cadeautje

Na déze therapie voel je je als herboren
TEKST: MONIQUE VAESSEN FOTO’S: EDWIN SMITS EN FRANK MEURS

Eind april 2015 zag Marlou van het ene op
het andere moment zwart voor de ogen.
Collega-verpleegkundigen vingen haar op en
brachten haar thuis. De huisarts dacht, net
als in 2010 toen ze eenzelfde aanval had,
aan een virus op haar evenwichtsorgaan. Ze
werd zieker en zieker en kon al snel niet meer
van de bank komen door extreme duizeligheid, hoofdpijn en nek- en rugpijn. “Ik wist
niet waar ik het moest zoeken van de pijn
en was zo duizelig dat het zelfs als ik ging
liggen, voelde alsof ik op zee zat, met torenhoge golven.” In 2007 had ze in lichtere mate
een reeks vergelijkbare klachten. Toen kwam
er niets uit onderzoek en werd het op een
burn-out gegooid. Later dat jaar kwam er wel
een ernstig vitamine B12-gebrek naar voren,
waarvoor ze injecties kreeg. “In 2010 waren
de duizelingen binnen drie weken weer over.
Dit keer niet.” De huisarts stuurde haar naar
de neuroloog, die vaststelde dat de kristallen
in haar evenwichtsorgaan losgeraakt waren en
op een verkeerde plek zaten. Ze werd doorverwezen naar een fysiotherapeut die met een
speciale, nare manoeuvre de kristallen weer op
zijn plek kon zetten. “Dat hielp wel tegen de
ergste duizeligheid, maar de helse hoofdpijn
en het gevoel van watten in mijn hoofd bleef ”,
vertelt Marlou. “Ik vergat ook heel veel, legde
sleutels in de koelkast en als ik tegen mijn
kinderen wilde zeggen: ‘Pak anders je stoepkrijt uit de schuur, zei ik: ‘Anders eet je even
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Rug- en nekklachten, slecht slapen, blaasontstekingen, duizelingen, hoofdpijn, buikkolieken, vermoeidheid, vergeetachtigheid: na bijna twintig jaar vol met klachten en drie
burn-outs viel in 2015 alles op zijn plek toen bij Marlou Aarding (32) de ziekte van Lyme
werd vastgesteld. Ze koos voor een alternatieve behandeling door medisch helderziende en natuurgeneeskundig therapeut Hyacintha Kraidy. Marlou: “Nu, na twaalf weken
korrels slikken voel ik me een ander mens.”

In 75% van de gevallen ontstaat na de beet van
een met Lyme besmette teek eerst een rode vlek
met de kenmerkende rode ring.

poedersuiker’. Dat was heel eng. Ik kon geen
zinnig gesprek meer voeren.” In die tijd sliep
ze ook slecht, was ze angstig, prikkelbaar en
vooral moe, moe, moe.

Knieholte

Een collega liet haar een artikel over Lyme
lezen en vroeg of ze dat niet had. Marlou: “Ik
herkende zoveel symptomen. Dat moest het
zijn, maar een bloedonderzoek was negatief.
De huisarts schreef toch een verwijsbrief voor

Veel mensen lopen de ziekte van Lyme op tijdens een boswandeling: teken, op zoek naar bloed, laten
zich uit bomen en struiken vallen op het moment dat er eens mens of dier onder ze doorloopt.
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Hyacintha Kraidy (53) groeide op in Libanon en
is vanaf haar jeugd helderziend. Ze werkt als
medisch helderziende en natuurgeneeskundig
therapeut vanuit haar praktijk Claritas Essentiae. Daarnaast geeft ze trainingen in bewustzijn en spirituele groei en leidt ze mensen op
in healing en coaching. Verbinding met de
Bron, het universele bewustzijn, is de kern van
haar werk.
In 2003 ontdekte ze zelf dat ze Lyme had.
Door de ziekte bij zichzelf helderziend waar
te nemen terwijl ze ziek op bed lag, ontdekte
Natuurgeneeskundig therapeut en medisch
helderziende Hyacintha Kraidy
ze hoe de Borrelia Burgdorferi, de bacterie die
Lyme veroorzaakt, zich ontwikkelt en vermenigvuldigt. Veel van de inzichten die ze zo opdeed, blijken te kloppen met wat de wetenschap tot op heden ontdekt heeft, maar zijn nog geen gemeengoed. Ze deed echter ook
nog onbekende inzichten op over Lyme. Op basis hiervan behandelt ze mensen met door
haar ontwikkelde frequentiemiddelen, het Claritas Lymeprotocol.

Haar inzichten:
• Lyme is besmettelijk via o.a. speeksel, sperma, bloed(transfusie) en moedermelk.
• Teken, luizen, vlooien, muggen, dazen en mogelijk andere insecten kunnen Lyme overdragen.
• Veel mensen lopen rond met niet-gediagnosticeerde Lyme. Ook als je niet gebeten bent
door een teek (of geen rode kring hebt gehad), kun je Lyme hebben.
• Vaak wordt de ziekte van Lyme aangezien voor een burn-out.
• De Borrelia-bacterie kan via trillingen het DNA van andere bacteriën, parasieten en
virussen in het lijf van de gastheer kopiëren en muteert daardoor, waardoor hij vaak niet
terug te vinden is bij bloedonderzoek. Heb je bijvoorbeeld ooit Pfeiffer gehad, dan kan bij
bloedonderzoek opnieuw Pfeiffer uit de test komen, terwijl je in werkelijkheid Lyme hebt.
• De volwassen Borrelia-bacterie is gesegmenteerd en valt als hij doodgaat uiteen in segmenten (sporen) die uitgroeien tot nieuwe bacteriën.
• Antibiotica, Samento, Banderol en andere middelen (ook natuurlijke!) die bedoeld zijn
om de bacterie te doden, werken in veel gevallen averechts, omdat de bacterie dan versneld uiteenvalt en zich vermenigvuldigt.
• Je kunt de fysieke invloed van Lyme verkleinen met gezonde voeding, een stralingsvrije
omgeving en positieve (hoogfrequente) gedachten.

de Lymepoli van het AMC, maar
die weigerden me omdat ik
negatief getest was”, vertelt
ze. Dus schoof ze het terzijde.
Ze had ondertussen ook het
alternatieve pad al bewandeld,
maar de homeopaat en acupuncturist konden haar ook
niet blijvend van haar klachten
afhelpen. Een alternatief arts
stelde uiteindelijk vast dat ze
de stofwisselingsziekte HPU
Volgens de medische wetenschap wordt Lyme overgedragen door
had, waarbij je een gebrek
met de ziekte besmette teken
hebt aan vitamine B6, zink en
mangaan. “Hij gaf aan dat HPU
en de kinderen ook. Ze wist dingen die ik nog
vaak gekoppeld is aan Lyme. Daar
nooit aan iemand verteld had. In dat gesprek
heb ik ook niets meegedaan omdat de test
viel alles op zijn plek. Heel bijzonder.”
negatief was. Toen de bedrijfsarts een intensief
revalidatietraject van zestien weken voorstelNachtmerries
de, dacht ik: wat als ik eerst al die moeite
Sinds haar dertiende kampte Marlou met nekdoe en achteraf toch Lyme blijk te hebben?”
en rugklachten en hoofdpijn, waarvoor ze vanZe voelde bovendien aan haar lijf dat er meer
af haar 15e tot haar 32e behandeld werd door
aan de hand was dan een burn-out, zoals
een manueel therapeut. Aanvullend bezocht ze
de officiële diagnose luidde. Ze besloot zich
een caesartherapeut, osteopaat en een acuopnieuw te laten testen door een Lymekliniek
puncturist. “Meestal bleven de klachten een
in het Duitse Augsburg. Op internet had ze
paar dagen uit en dan begon het weer. Uiteingelezen dat de technieken in Duitsland verder
delijk leer je ermee dealen.” Hetzelfde gold
waren. “Daar kwam uit dat ik wel degelijk
voor de darmklachten die ze sinds 2002 had.
Lyme had. Bij navraag wist mijn moeder zich
Er waren jaren waarin ze om de haverklap een
te herinneren dat ze rond mijn dertiende een
blaasontsteking had. “Dat ging in een paar uur
teek uit mijn knieholte had gedraaid, dat wist
van de eerste kriebels tot bloed plassen.” Veel
ik niet meer.”
andere klachten zoals vermoeidheid, vergeetachtigheid, concentratieproblemen, huidpijn en
Medisch helderziende
slecht slapen is ze in de loop der jaren voor
De huisarts schreef opnieuw een verwijsbrief
lief gaan nemen en bracht ze niet met elkaar
naar de Lymepoli. Ze had immers een positiein verband. “Je denkt op een gegeven moment
ve uitslag. Drie maanden later kon ze terecht.
dat je je aanstelt, of kleinzerig bent. Hyacintha
Nu ze wist wat ze had, wilde ze niet langer
heeft me uitgelegd hoe dat allemaal met de
wachten. “En de wetenschap dat ze regulier
ziekte van Lyme samenhangt. ”
antibiotica inzetten, soms zelfs jarenlang,
stond me tegen. Ik had genoeg gelezen om te
Mindfulnessoefeningen
weten dat veel mensen daar niet van opknapOok heeft de ziekte wellicht invloed gehad op
pen. Via via kwam ik bij Hyacintha Kraidy
de twee moeizame zwangerschappen en comterecht. In een telefonisch consult vertelde zij
plexe bevallingen van haar dochter Javaj (6) en
me dat mijn man en ik allebei Lyme hebben

“Bij navraag wist mijn moeder zich te herinneren dat ze rond mijn dertiende
een teek uit mijn knieholte had gedraaid, dat wist ik niet meer”
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met Lyme geboren worden, moest ik huilen. Het
zijn voor prikkels en last hebben van allergieën.
mijn kinderen!”

de dat ze pijn had en raadde ons aan te gaan
‘cuppen’ (massage met vacuümgezogen cups;
red). Dat helpt ons allebei.”

Keerpunt

Vilmar (33), Marlou’s man, zat vanaf september
2015 ook thuis met een burn-out. “Hij was al
een tijdje vermoeid, prikkelbaar, had weinig
energie en zijn gekleurde huid zag grauw.
Vilmar is een enorme doorzetter die altijd
positief blijft. Het was voor hem daarom een
hele prestatie om toe te geven dat het niet
meer ging. Hyacintha kon zien dat zijn lever
zwaar belast is door de Lyme. Hij is nu wel

weer gedeeltelijk aan het
werk als sportinstructeur,
maar het duurt waarschijnlijk nog een tijdje voor
hij helemaal hersteld is.”
Marlou moet toegeven dat
het een zware tijd was
voor haar gezin en haar relatie. Door alles wat
ze meegemaakt hebben, zijn ze wel dichter
bij elkaar gekomen. “Je leert elkaar kennen
op de meest heftige momenten in het leven:
menig huwelijk zou daar op stuk gelopen
zijn. Wij zijn gaan groeien.” Marlou ervaart de
diagnose als een keerpunt in haar leven. Ze
ging al bewust om met straling, voeding en de
energie in huis, maar ze heeft nu ook de stap
gezet om met het hele gezin glutenvrij te eten.
Ze is meer op haar intuïtie gaan vertrouwen en
heeft nog meer leren luisteren naar haar lijf.
“Het klinkt gek, maar ik zie Lyme bijna als een
cadeautje.”
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zoon Kénai (4) en de
“Toen ze de kenmerken beschreef van kinderen die 		
postnatale depressie
zijn vaak huilbaby’s, die slecht slapen, overgevoelig 		
na de laatste bevalling.
						
Dat waren 		
En zelfs op de twee
miskramen tussentijds.
Door de behandeling
van Hyacintha zijn
haar duizelingen grotendeels weg. Marlou
zettend veel voedselintoleranties. Het waren
werkt weer zestien uur per week. Ze voelt zich
allebei huilbaby’s. Na Javaj dachten we: dit kan
helderder, slaapt beter, is minder somber en
niet erger. Maar Kénai krijste non-stop. En tot
minder vergeetachtig. Ze heeft ‘honderd keer
voor kort had hij enorme driftbuien. Van die
meer’ energie en kan weer voorzichtig sporsupermarktscènes.” Marlou werkt met kindeten. “Ik voel me
ren dus ze wist: dit
vooral geestelijk al
is op het randje van
veel sterker. Lijfelijk
wat nog normaal is.
heb ik nog een weg
Toch heeft ze altijd
te gaan, maar ik
gedacht, dit hoort bij
voel me een ander
Kénai, dat gaat wel
mens.” Ze heeft
een keer over.
ook baat bij het
Ciran-revalidatietraKorrels
ject waar ze nu aan
“In oktober vorig jaar
begonnen is. Daar
zijn we begonnen met
leert ze meditatie-,
de korrels van Hyaontspannings- en
cintha en sindsdien
mindfulness-oefeninheb ik een ander kind.
gen. Ook omgaan
Hij zit zoveel beter in
met pijn en traumazijn vel. Na een paar
verwerking staan op
dagen had hij al geen
het programma. “Dat
driftaanvallen meer.
ervaar ik als een
Normaal had hij er
waardevolle aanvulmínstens een per dag,
ling op de behandenu heeft hij er in drie
ling van Hyacintha.”
maanden pas één gehad. En hij slaapt nu
Huilbaby’s
door.” Bij hem is het
Op aanraden van Hyacintha masseert Marlou haar
Van Hyacintha hoorverschil het grootst,
dochter met vacuümzuigende cups
de ze dat haar kindehij zit zichzelf nu veel
ren tijdens de zwanminder in de weg.
gerschap ook besmet zijn met Lyme. “Toen
Haar dochter had veel last van buikpijn en obze de kenmerken beschreef van kinderen die
stipatie. Ze zijn zelfs met haar bij de poeppoli
met Lyme geboren worden, moest ik huilen.
geweest. Op aanraden van Hyacintha zijn ze
Het zijn vaak huilbaby’s, die slecht slapen,
overgeschakeld op glutenvrij eten, omdat veel
overgevoelig zijn voor prikkels en last hebben
Lymepatiënten last hebben van hun darmen.
van allergieën. Dat waren mijn kinderen! Javaj
Marlou: “Javaj merkte na dag vier verschil: de
is zes, maar slaapt nog steeds niet door. Ze
buikpijn is minder, ze slaapt beter en ze lijkt
wordt nu nog maar eens per nacht wakker,
minder hoofdpijn te hebben. Daarnaast klaagmaar eerder was twintig keer per nacht geen
de ze net als ik over nekpijn. Eerst dacht ik
uitzondering. Als baby hadden ze allebei ontdat ze mij spiegelde, maar Hyacintha bevestig-
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Javaj, Vilmar, Marlou en Kénai

Meer uitleg vind je op de website www.claritasessentiae.nl en op het
Lyme-platform www.lymeplatform.nl

