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René en Hanneke Tisscher, gezondheidswerkers van de toekomst?
Een patiënt werd op een vastendieet gezet, maar de klachten bleven. Wat
bleek? Het leidingwater dat zij dronk bevatte stoffen die een verkeerde
uitwerking op haar lichaam hadden. Nadat zij overstapte op bronwater
verdwenen haar klachten. René Tisscher: "Ik vind het een kick om mensen
op het goede pad te brengen en dan te zien dat het werkt." Om die reden
gaat hij, ook al heeft hij de pensioenleeftijd inmiddels bereikt, door met het
helpen van patiënten op alternatieve en reguliere wijze.
Ondanks het feit dat reumatoloog, klinisch ecoloog en specialist natuurgeneeskunde,
René Tisscher inmiddels 65 plus is blijft hij mensen met
reumaklachten helpen. Op dit moment gebeurt dat in Eindhoven, in de privékliniek
Rhijnouwen in Bunnik en achter de winkel van Broeders Reform, het nieuwe
gezondheidscentrum. Deze laatste praktijk maakt deel uit van Rhijnouwen. In die
centra helpt hij mensen met allerhande reumatische klachten en alles wat daar mee
te maken heeft.
EIGEN WEG
Als jongen in Bandung in Indonesië wilde de zeer begaafde René in eerste instantie
pastoor worden. Vervolgens wist hij niet te kiezen tussen; architect, wegenbouwer,
biochemicus, elektronicus of fysicus. Hij was overal in geïnteresseerd en ook overal
goed in. Een brief van de medische faculteit deed hem besluiten om dan maar arts te
worden. Hij studeerde cum laude af in de interne geneeskunde, maar liep al snel aan

tegen het feit dat mensen zoveel medicijnen voorgeschoteld kregen. Hij zag dat
mensen wel in leven, maar daarnaast ook ziek bleven. René kwam in aanraking met
reumatologie en specialiseerde zich daarin. Al snel merkte hij dat mensen opknapten
met een vastendieet. Hij verdiepte zich in ecologie, voedingsleer, homeopathie en
begon mensen op andere wijze te behandelen. Op dat moment werkte_ hij in
Eindhoven, Den Bosch en Veghel. De maatschap in Eindhoven besloot echter om de
samenwerking met hete op te zeggen omdat hij zich niet wilde beperken tot het
voorschrijven van reguliere medicijnen. Het was voor hem geen reden om te
stoppen. Met de patiëntenvereniging (die hij zelf mee opgericht had) achter zich
voelde hij zich sterk genoeg om op eigen weg door te gaan.
TUSSEN DE OREN
Het menselijk lichaam is een fijnmazig patroon dat op allerlei manieren verstoringen
te verwerken kan krijgen. Iedere constitutie is anders en zo kan er dan ook nooit één
geldende oplossing gevonden worden voor een kwaal. René Tisscher beheerst en gebruikt het hele spectrum van mogelijkheden van uiterst fijn afgestemd tot
behandelingen met de gewone reguliere medicatie. Soms heeft een patiënt hulp van
een hypnotiseur nodig, soms natuurgeneeskunde en soms ook een reguliere
behandeling of operatie. Tegenstellingen tussen regulier en alternatief zijn
dan ook niet aan de orde. Het gaat om het herkennen van het patroon en de mate
van verstoring en om daar dan vervolgens adequaat op in te springen. Soms heeft
een kwaal als oorzaak een tekort (of teveel) in het lichaam; hormonen, voeding.
Soms ook ligt de oorzaak in het zenuwstelsel of het geheugen. Bij dit laatste wordt
een emotie als het ware op de harde schijf gezet en neemt deze bij elk zwak moment het roer over. Chronische vermoeidheid, (ME), fibromyalgie, het zijn de ziekten
waarvan nu nog steeds velen denken dat het `tussen de oren' zit. Met reguliere
bloedonderzoeken wordt dit dikwijls ook niet herkend. Fijnere onderzoeken tonen
deze kwalen wel degelijk aan. René Tisscher: "De reguliere geneeskunde is een ingenieursgeneeskunde geworden. Als het niet aangetoond kan worden is het er niet.
Men behandelt enkel laboratoriumafwijkingen:" Echter de meest sensitieve mensen
in deze maatschappij komen in de problemen, juist met deze kwalen. De toename
van conserveermiddelen, stress, prikkels, geluid, geuren, elektronische apparatuur.
Bij fibromyalgie bijvoorbeeld is de demping van zenuwprikkels verstoord en dat
maakt dat de pijngrens zeer hoog wordt. Sommige mensen kunnen zelfs niet meer
aangeraakt worden. Met ME (vermoeidheidssyndroom) is het trillingsgetal verstoord.
Doordat ze niet serieus genomen worden gaan deze patiënten soms shoppen.
Shoppers zijn echter de nadenkers. Zij gaan bewust door tot ze de juiste
behandeling vinden.
REIKI
René en Hanneke Tisscher hebben beiden als hun credo dat een patiënt aandacht
verdient. Dat betekent; veel tijd uittrekken om naar ze te luisteren en in- en
meevoelen. In eerste instantie probeert René zijn patiënten op eigen benen te
zetten. Zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor het functioneren van hun lichaam
en ze te leren weer op de eigen wijsheid te laten vertrouwen. De groep mensen die
niets wil veranderen in haar patroon krijgt gewoon een reguliere behandeling
aangeboden. Mensen die echter het traject in willen gaan worden bijvoorbeeld getest
op allerlei voedingsallergieën en -intoleranties. Soms worden meridianen aangeklopt
of krijgt men (van echtgenote Hanneke Tisscher) een reiki-behandeling. Soms ook
worden levensmiddelen die men niet verdraagt homeopathische verdund. Het
allerbelangrijkste is echter dat het patroon en de mate waarvan herkend wordt en
dat daar op ingespeeld wordt met de juiste voeding, behandeling en/of medicijnen.

SPIRITUELE GAVEN
René: "Geld dat nu door de samenleving besteed wordt is bestemd om mensen
klachtenvrij te houden. Beter zou het zijn wanneer dit wordt gebruikt ter voorkoming
van ziekten." Volgens Tisscher gebruiken veel mensen hun eigen spirituele gaven
niet meer om zichzelf te genezen of gezond te houden, maar ook niet om de
eindigheid van hun leven te herkennen en te accepteren. René Tisscher: "De huidige
medische stand is er om je in leven te houden.. Maar het lichaam is slechts een
omhulsel, zodat een ander weet waar je bent. In de meeste gevallen zit je niet eens
in je lichaam (slaap, in gedachten verzonken). Mensen die paranormaal begaafd zijn
weten zelfs heel bewust in en uit hun lichaam te stappen. Zij hebben dan ook geen
enkele angst voor de dood omdat ze weten wat het inhoudt."
Momenteel zitten er verschillende therapeuten in het gezondheidscentrum
achter in de winkel van Reformhuis Broeders. Geregeld gaan deze mensen
samen aan tafel om informatie uit te wisselen. Ze maken gebruik van
elkaars kwaliteiten om patiënten optimaal te helpen. Misschien is zo'n soort
centrum wel het gezondheidscentrum van de toekomst. In samenwerking
met de hulpvrager zoeken naar herstel van balans. René Tisscher wil in
ieder geval nog heel lang doorgaan met dit werk en ziet zich daarin
allerminst geremd door leeftijd.

