
Welke protocollen kent de Symphony of the Cells™ 

Basis Protocol  
Buikpijn, oorpijn, griep, hoofdpijn, diarree, keelpijn, verkoudheid, verstopping, koorts, 
oogontsteking, lichaamspijnen, astma, kroep, diarree, kinkhoest, verlaagde weerstand,  
RVS, angst, overgeven, mond-en-klauwzeer.  

Protocol voor hart en bloedvaten  
Keelontsteking, hartritmestoornissen, aderverkalking, cholesterol problemen, hoge 
bloeddruk, aderontsteking, ziekte van Raynaud, spataderen, hartfalen, lage bloeddruk, 
aneurysme, aandoening van de kransslagader, uitgeputte bijnier, cardiovasculaire 
aandoeningen, diabetes, hartziekten, hypertensie. 

Protocol voor de cellen 
Taaislijmziekte, syndroom van Angelman, sikkelcelanemie, spinale musculaire atrofie, 
dementie, dementie, alzheimer, MS, Parkinson, hersenbeschadiging, angststoornis, 
schizofrenie, depressie, hersenschudding, fibromyalgie, ziekte van Epstein Barr, anemie, 
malaria, lymfoon, parasieten, kanker, ziekte van Creutzfeldt-Jacob, ziekte van Addison, 
gordelroos, ziekte van Grave, nefritis, uitgeputte bijnier.  

Protocol voor de cellen #2 
Proteopatie, hoogteziekte, hemolytische anemie, glioblastoom, Niemann-Pick, Sacroom, 
necrose, maligne lymfoon, ziekte van Kahler (MM), longoedeem, aplastische anemie / 
beenmergdepressie (AA), ziekte van Wilson, endometriose, eierstokkanker, sikkelcelziekte, 
chronisch vermoeidheidssyndroom (CV), beroerte, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, 
metabool syndroomtaaislijmziekte, meningitis, leververvetting, galstenen, hoog cholesterol, 
kanker, longontsteking, diabetes, obesitas, hoge bloedsuiker, prikkelbaredarmsyndroom, 
Epstein-Barr, blaasontsteking, gordelroos, neuralgie (zenuwpijn), spondylose (slijtage 
wervelkolom), zware metaalvergiftiging, hersenziekten, dunnevezelneuropatie, hypotensie 
(lage bloedruk), cardiomyopathie, polyneuropatie.  

Chi protocol 
Fibromyalgie, rugpijn, hernia, neuropathie, chronische vermoeidheid, artritis, scoliose, pijnen, 
slijmbeursontsteking, ontsteking, gewrichten, migraine, rusteloze benen, reuma, ischias, 
sclerodermie, auto-immuunziekte, spanningen, epileptisch insult, beroerte, spierzwakte, 
uitgeputte bijnier, verkoudheid, bacteriële infectie, jicht, complex regionaal pijn syndroom, 
peesontsteking, perifere neuropathie, postherpische zenuwpijn.   

Protocol voor de spijsvertering  
Acidose, candida/schimmel, ontsteking, diverticulitis, winderigheid, brandend maagzuur, 
aambeien, hepatitis, IBS, indigestie, misselijkheid, maagzweer, acne, allergieënreflux, acne, 
allergieën, atopische dermatitis, opgeblazen gevoel, coeliakie, ziekte van Crohn, dikke 
darmontsteking, obstipatie, aandoeningen van de kransslagader, cysten, cystische dermatitis, 
diarree, eczeem, endometriose, energiegebrek, cholera, fibromyalgie, taaislijmziekte, Gardia, 
verminderde weerstand, nierontsteking, lever ontgiften, lupus, maculadegeneratie, 
alvleesklierontsteking, psoriasis, maagpijn, urineweginfecties.   



Emobisch protocol (emotioneel lymbisch) 
Geestelijke vermoeidheid, bipolaire stoornis, angsten, depressie, emotioneel trauma, paniek 
of paniekaanvallen, slapeloosheid, OCD, stress, de ziekte van Grave, hypoglykemie, 
hyperglykemie, diabetes, PMS, nierfalen, nierfalen, geheugenverlies, boosheid, angst, 
postnatale depressie, hersenontsteking van het limbisch deel, auto immune encephalitis, 
ongeremd gedrag, DSED, eetstoornissen, hyperorality, anterograde amnesie, epilepsie, 
hoogteziekte, hypoxie 

Protocol voor vergeving 
Boosheid, wrok, primaire cholangitis, scleroserende cholangitis (PSC), cirrose, 
ademhalingsproblemen, verminderde weerstand, vermoeidheid, misbruik, depressie, haat, 
overspannen, angst, emotionele trauma’s, anorexia, posttraumatische stressstoornis, stress, 
OCD, boulimie, geelzucht, primaire gal cholangitis, woedeaanvallen, leverziekte, hypertensie 
hartritmestoornis, gebroken hart syndroom, eenzaamheid, bacteriële infectie, sinus infectie, 
hepatitis, gebrek aan zelfvertrouwen, zelfhaat, minachten. 
 

Protocol voor hormonaal evenwicht 
Ziekte van Addison, Ziekte van Cushing, endometriose, ziekte van Grave, Hashimoto-ziekte, 
verhoogde schildklierwerking, vertraagde schildklierwerking, hypoglycemie, Hypopituïtarisme, 
menopauze, post-menstrueel syndroom (PMS), post-partum depressie, stress, rosacea, 
darmkrampen, ADHD, angsten, krampen, depressies, endometriose, taaislijmziekte, 
opvliegers, onvruchtbaarheid, slapeloosheid, schildklier problemen.  

Protocol voor infectieziekten  
Influenza, longontsteking, streptokokkeninfectie, stafylokokkeninfectie, kroep, malaria, 
mononucleosis, ziekte van Epstein Bar, infecties, candida, Ziekte van Lyme, parasieten, 
schimmels, verkoudheden, verstoppingen, ziekte van Creutzfeldt-Jakob, griep, hepatitis, 
verlaagde weerstand, hersenvliesontsteking, gordelroos, keelpijn, schimmelinfectie, virale 
infectie, bacteriële infectie. 
 

Protocol voor ontstekingen 
Chronische vermoeidheid, lupus, rugpijn, zenuwontstekingen, spataderen, neuropathie, 
scoliose, peesontsteking, werverontsteking, jicht, hersenvliesontsteking, pijnen, 
hartritmestoornis, reuma, zwemmerseczeem, slijmbeursontsteking, bindweefsel, verstopping, 
fibromyalgie, verkrampingen, cysten, dementie, gebrek aan energie, ziekte van Epstein Bar, 
uitputting, koorts, hoofdpijn, hernia, lage bloeddruk, ontsteking, gewrichtsontsteking, 
migraine, spierpijn, misselijkheid, zenuwpijn, ziekte van Paget, aderontsteking, prostaat, 
uitslag, rusteloze benen syndroom, reumatische artritis, ischias, gordelroos.  

Protocol voor het lymfesysteem 
Lymfoedeem, gewichtsverlies, cellulitis, zenuwontsteking, vocht vasthouden, ziekte van 
Cushing, Cystitis, blaasontsteking, oedeem, acné, nierstenen, gezwollen lymfeklieren, 
arcidose, allergieën, eczeem, taaislijmziekte, gehoorproblemen, brandend maagzuur, 
verlaagde weerstand, onvruchtbaarheid, keelontsteking, overgewicht, Psoriasis, ziekte van 
Reynaud, sclerodermie, tinnitus (oorsuizen), gistinfectie. 
 



Maxim protocol 
Spijsverteringsproblemen, leverziektes, kanker, ziekte van Adisson, allergieën. nierontsteking, 
ziekte van Lyme parasieten, tumor, hersenvliesontsteking, migraine, auto-immuunziekte, 
levercirrose, ziekte van Epstein Barr, lupus, gordelroos, lymfklierkanker, pfeiffer, 
longontsteking, botkanker, ziekte van Kahler, nierstenen, influenza, bacteriële infectie, 
hersenstamglioom, cholangiocarcinoom, melanoom, leukemie, weke delen sarcoom, 
baarmoedersarcoom.  

Neurologisch protocol 
Angstaanvallen, depressie, emotioneel trauma, angst, post-traumatisch stress syndroom, 
ziekte van Alzheimer, aangezichtsverlamming, hersenschudding, ALS, Multiple Sclerose (MS), 
Parkinson, polyneuropathie, trauma door mishandeling, ADHD, Aneurysma, autisme, 
psychostimulantia, ziekte van Cushing, dementie, epilepsie, Guillain-Barré syndroom, par 
neoplastisch syndroom, hoofdpijn, slapeloosheid, maculadegeneratie, geheugenverlies, 
zenuwontsteking, neuropathie, toevallen, beroerte, spanning, stress, hormonale uitdagingen. 

Botten protocol 
Beenmergontsteking, osteoporose, artrose, neuropathie, jicht, botkanker, 
slijmbeursontsteking, spataderen, reumatische artritis, spondylitis, ziekte van Paget, 
osteomalacie, ziekte van Perthes, fibreuze dysplasie, metabolische botziekte, osteopenie, 
achondroplasie, porotic hyperostose, ziekte van Kahler, osteosarcoom.  

Protocol voor de luchtwegen 
Astma, bronchitis, congestie, kroep, griep, influenza, keelontsteking, longontsteking, rhinitis, 
sinus infecties, streptokokken, ontstoken amandelen, ademhalingsmoeilijkheden, hoesten, 
emfyseem, luchtwegproblemen, sinusitis, zere keel, ARDS, tuberculose, taaislijmziekte, 
longoedeem, verkoudheid.  

Protocol voor de zintuigen  
Dystonie, autisme, hyperersthesie (FHS), schizofrenie, epilepsie, OCD, artritis, multi sclerose 
(MS), ADHD, neurodegeneratieve aandoeningen (ND), Huntington, hypertensie, auto-immuun 
ziekten, hartaandoeningen, cerebellaire ataxie, nieraandoeningen, dyspraxie, 
prikkelgevoeligheid, geurverwerkingsstoornis, stress, Asperger, proprioceptie, pervasieve 
ontwikkelingsstoornis (PDD-NOS), dwangmatig gedrag (OCD), stemmingswisselingen, 
vertraagde ontwikkeling, syndroom van Angelman (AS), angsten. 

Zonnevlecht protocol 
Ziekte van Addison, uitgeputte bijnier, bijnierkanker, bijnier incidentaloom, bijnier 
insufficiëntie, anorexia, chronische vermoeidheid, congenitale bijnierhyperplasie (AGS), 
diabetes, vermoeidheid, hoge bloeddruk, lage bloeddruk, spierzwakte, misselijkheid, obesitas, 
nierontsteking, osteoprosis, stress, gewichtsverlies, bipolaire stoornis, overspannenheid, 
angsten, depressie, te weinig energie. 

 


