
Ieder mens is uniek,
dus elke behandeling ook
N{csolrgic is cen nierr* e geneesrr ijze gebaseerd op oudc inzichten.

(lentraal staan de onderl ingc verbanden tussen onze l ichaams-

'* eefscls. Elke klacht u otdr tot <le bodem uirgc<liept en van

rr-recrdcrc kanten bekeken. Vxrral voor mensen met chronische

klachtcn *-aar de reguliere arrscn zich geen raad rnee Reten,

bl i jkt <l ir een heilzame benaclering.

Rob Muts is de grondlegServàn de mesolo-
giê. HÍ begon ooit a lr rysiothen peut, maàr
rteedsvàkeí me tê hÍdathij zijn patiênten
geen bevredigende behandeling kon geven.
"Fysjotheía pie is hetaÍdlaaienvan protocol-
len. lemand heeft pijn in zUn nek en dan
geefje een massase. Maar ik vrceg me aÍ
hoekomt hi jaan dienekpi jn? Daaíom ben ik
acupunctuur en homeopathie gaán stud€,
fen. ook krces ik een ongeluk,waaíbij mÍn
pols :waar werd b€schàdigd, waàrdoor ik
geen t5iothela pie meer kon gevên. Daa rcm
ben ik het over een andere boeg gaan gooi-
en. lk ging ayurveda, orthomoleculaire 8e-
neeskunde en osteopathie studeren.'

Embryonelê ontwikkêllng
Wàt Rob opviel, was dat elke methode vooí
elk probleem weleen oplossing had - en re
hadden allema:lweleens gelÍk. Dat bíacht
hem op het ideedat er een samenhàng tur-
sen deverschillende geneeswijzen moeí rijn.

Deze geda.hte liet hem niet lottot hij een in-
Seving kíeeg €n Bing kijken naar hetverband
tu55en orgaansystemen in d€ embryonale
ontwilkeling.Daarvond hij d€ 5leuteltot wat
hÍ de naa m 'mesologie' heeft gegeven.
'Alt ikmet pijn in mín Íug naaÍde huisartsga,
dan signaleert hij datderpieren gespannen
zijn en stuurt hij me oaard€tsioom ze loste
maken.Helptdat niet,dan ga ik naardeortho-
peed.Dieziet dater iets is metdegewichten.
Ofeen manueelth€Íap€ut vindt dat eí  iets
scheefzíten dat ikg€kÍaakt moetworden. En
als ik naaíeen àcupuncturjst ga, regt hij mis
schien dat mijn blaasenergie laagirwaaÍdoor
ik last krÍg vàn min spieren en rug. BekÍfje
dit allemaal vanuit deembryonalefase,dan is
eíopeens wel loSica. Dan 2ijn de blaas en d€
weryelkolom met elkaarveíbonden,omdat z€
uit hetzelfde weeBel tot stand zijngekomen.
Pà Éllel aan het n ierblaàssysteem woÍden de
bu ik en Íugspieren Bevormd. ls eí een versto-
ing in de nieren dàn kíijgjeáutomatjrch een

velstorinB in die spieíen,wantdev€Íbinding
blijft.tn zo iseíook een ste.k!€Íband tus5en
maaS-darmen ên de helsenen,  en tursen de
leverende hoínonen. Het€mbryonaleweef-
selwaarin áldi€verbanden tot rtand komen
heet het meroderm.VandaaÍ determ meso-
logie.lrero ie CÍiels vooÍ midden'. De teÍm
staat wat mÍ betrcft ook symbool vooí de
positie van de merologie: precies turren dê
íegulierc en de a lteÍnatieve Seneeskunst iÍl'

Allê 3ynptomên ziin logi.ch
In twinti8jàaÍtíjd heeft Mut5,naast het run-
nen van zijn eigen centrum, tweehonderd
mesologen opgeleid in Nederland en Duitr-
land. Het ir een stevige studievan vÍftot ret
jaaí Een mesoloog isgeen arts en hoeft geen
studiê geneeskund€ te hebben gedaan;wel
hêeft hij oÍzij een BÍondige kennis van aoa
tomie, fysioloBie, neufologie, páthologie ef,
intene gen€eskunde. tr È een rcgister met
toelatingseisen en de befoepsnaam i5 dooÍ
Mutrvastgel€gd,dus niet iedereen magzich
zomaar mesolooS noemen.
De naam ma8 dan nieuwrijn, me50logie rust
opoude medischetíaditieszoalrde ayurveda
en de polsdiagnore uit de acupunctuuÍ. Het
vern ieuwende z i t  hem in decombinat ievan
deze geneeswijzen. Een merolooS isvolBent
Muts goed te vergelijk€n met €en huisarts,
maaÍ dan binner de complementaiÍe zo€.
"Net a ls a ndêre com plementaiÍe Beneerwij-
zen kijken we naar het geheel en actavercn
we het ,elfgenêzend vermogen van het li-
chaam.We kijken naaÍwat het lijfwilzeggen >



s.4t

oi  op ossen met bepàa de 5ymptomen.Alr  ik
hoge b loeddfuk heb,  wi  ik  weten waaÍom
mi jn .haam de dÍuk veÍhoogt .Voorelke d is
Íunct le  is  een logische reden te v i ' rden en
à lerymptomen z i jn  dus logisch. '
ook naar de prychische achteígíonden van
een aandoening wordt  g€keken.  Niet  op een
Lou se Hay acht ige màn er ,w,arb jbuikpr jn
automatisch betekent datje ergen, bangvoor
bent .  Dat  s  volgens Muts te wein ig genuan-
ceefd. ln de mesologie heeft elk klachten
beeld nààst een lichamelijk ook een g€ene ijk
rspe. t  "zo k lken wi j  b l j  chronische maag
k à.hten opfyr io logisch v lak oíer  ie ts  m s
gàat  in  de enzymhu rhouding,  mààr ook of
iemand z ich veel  zorgen màakt .  Wànt  d ie
zorgen kunne' r ' ln  de maag gààn z i t ten De
maag heef tdeíunct ieom vàn grote d ingen
iet, klein, te màken. B! zorgen moet je dat
ook doen en je z iet  regelmat ig dat  maagpa
t iènten daar moei te mee hebben. '  De nrero
logie k i jk t  dus op verschi l  ende manieren nàar
één probleem, waarb! eeírt de chamelijke
kant  vàn de k lacht  wordt  ondefzocht . "Men
sen kunnÊn sne in een schu dgevoel  schie
ten wànneer le  de geerte i jke kant  benà

drukt .  Daaí  z i jn  zê n iet  b i j  gebaàt .  Eerst  maaf
een, zorgen dat de voed ng beteÍ wordt op-
genomen,danzi t jea ekkerder in je l i j í '
Voeding wordt  b inn€n de merologie gezien
a15 een heel  belangr i jke compo'rent  van de
gezondheid.Mui ! : "Dat  ls  het  van o!dsher in
de meede geneerw jzen.  Het  isdeenige u i t
wisse lng v:n mater  e met  de bui tenwefeld.
Je bent  echt  wàt je eet . lk  zeg weleens tegef
, tudenten:  hoe kr i lS jeeen mal5kipgeel? DooÍ
d e k p mà stevoeren.  Dat  gee vandemal ,
komtoveEl in de k ipterecht ,en dat  geldt  du,
voor alle voedingrttoffen.'

Verbanden vinden
Een conru t  b i jde mesoloog beglnt  mei  êen
ui tgebíe id onderzoekvàn a l le  l ichaamsf !nc '
ties Dit gebe!ft niet met de bloeddrukmeter
ofdoor het  àfnemen van b oed,  maaÍv la de
polsdiàgnoniek uit de ayurveda en de Chine
,e geneeswijze "B oedondeÍzoek zegt on, we
iets,  maar het  e idt  to t  het  benoemen vàn
eenziekteen dat  r  n ietone handvat .Naan de
polsdlagnort iek k i jker  we ook n: r r  de tong.
we doen een l ichamel i jk  onderzoek wàrrb i j
we kr jken hoe de oÍganen en gewrkhten be

wegen,  dat  komt u i i  de osteopath ie.  En we
meten hondeÍd :cupunctuurp!nten,  omdat
die iete zeggen over het functioneren vàn
het  gehele l ichàrm. Dt  doen we à l t jd ,  on
geà.ht  de k làcht  wààfmee iemànd komt
Uit het onderoek íolt een ê a nta u tslagenen
daêí  n probee( demeso oogeen logi rchve.
band te ontdekken.  Hebben de darr i rk  ach
ten mlsschien te maken nretde leverof  s  het
ardeÍsonr? "We k jken ook naar de medi
sche geschiedenis van een pat iënt  en pàs
daarna proberen wete begr i jpen hoedeBe
connateerde disfuncties tot de betreffende
klà.hten kunnen le iden.  Dat  kosi  t  jd  endaaí
om kunnen we niei veel doen b! aclte aan
doeningen,  maar b! .hron sche det  te  meef  '

Een aandoening a ls  chÍonischevermoeidheid
kan zeer  u i teenlopende ooízaken hebb€r.
De gewone art, kan daar n et goed mee lit
de voeten;het r n et s mpelweg één viíus of
één orgaan dat pÍob emen veroorzààkt. En
daarmee houdt  het  voor  vee!  pat lënien he
laas op. De meso oog ànalyseert het pío
bleem zonder er een et ketlê op te plakken
en k jk t  narr  a l le  mogel i jke oozàken ' l - le t

zou eef  probleêm kunnen z ln met  de op-



Een consult bij de mesoloog 

begint met een uitgebreid onderzoek 

van alle lichaamsfuncties. 

name van voeding. Het kan een hormonaal 

probleem zijn. De energiebalans kan ver

stoord zijn, bijvoorbeeld omdat de hersenen 

alles 'opvreten' en het lijf niets meer krijgt. 

Maar eerst gaan we meten, pas daarna gaan 

we nadenken." 

In de meeste gevallen gaat de mesoloog zelf 

met de patiënt aan de slag. Door uit te zoe

ken op welke levensmiddelen hij goed en 

slecht reageert, bijvoorbeeld. Deels gebeurt 

dat gewoon door nuchter nadenken. Als een 

kind eczeem heeft, kijkt de mesoloog met

een of er een koemelkallergie is. Daarbij 

kunnen inzichten uit de ayurveda worden 

ingezet. Ook kan de mesoloog extra vitami

nes of medicinale kruiden voorschrijven, of 

enzymen die helpen bij de spijsvertering. 

"Het kan zijn dat iemand volgens de ayurve

da een extreme vata is, een lange, magere fi

guur die erg in zijn hoofd zit. Die heeft wel 

wát glucose nodig, omdat de hersenen daar 

op draaien, maar hij neigt ernaar om dit te 

overdrijven. Reist veel, beweegt veel, denkt 

veel. Bij dit beeld horen aandoeningen van 

het zenuwstelsel, zoals een zenuwontste

king. Zo iemand moet voorzichtig zijn met 

voeding die te veel suikers bevat en te veel 

stimuleert. Hij heeft wel koolhydraten nodig, 

maar het is beter als dit langzame koolhydra

ten zijn." 

Wanneer iemand hoofdpijn heeft vanwege 

een ontstoken kies, zal de mesoloog niet schu

wen hem door te verwijzen naar de reguliere 

tandarts. Om vervolgens alsnog de acupunc

turist in te zetten als er restklachten zijn. Ook 

in lastige gevallen wordt doorverwezen naar 

de klassiek homeopaat of de acupuncturist. 

"Het gebeurt weleens dat er een klachtenpa

troon is dat niet helemaal wil verdwijnen. Dan 

kan de klassiek homeopaat definishing touch 

geven. Of de osteopaat. Dergelijke behande

lingen geven we niet zelf." 

Grensgebied 

Ernstige oflevensbedreigende aandoeningen 

zijn binnen de complementaire zorg altijd 

een heikel punt. Rob Muts: "Als een patiënt 

niet geneest, is dat meteen een flinke smet 

op het blazoen van de betreffende genees

wijze. Wanneer het om ernstige ziektes gaat, 

kijken we nu eenmaal strenger naar de gene

zer, ook omdat er weinig wetenschappelijke 

bewijzen zijn voor alternatieve geneeswijzen. 

Voor de mesoloog geldt dit uiteraard ook. Het 

vak bestaat nog maar sinds het eind van de 

jaren tachtig.en bovendien is de behandeling 

voor iedere patiënt en elke klacht anders. Zo'n 

behandeling op maat kan geweldig uitpak

ken voor mensen die eindelijk van klachten af 

komen waar ze nergens anders mee terecht 

konden. Maar voor de wetenschap is het mis

sion impossible, het valt niet dubbelblind te 

controleren met een placebo." 

Waar ligt de grens? Wat mag een mesoloog 

wel aanpakken en wat niet? Rob Muts:"Vroe

ger lag ik daar weleens wakker van, maar wij 

hebben ons nut bewezen. De reguliere ge

dachtegang is geweldig voor reguliere ziek

ten. Een longontsteking is een longontste

king en daar heeft de reguliere arts antibio

tica voor. Ik zal niet zeggen: de ziekte van 

Parkinson, dat doen we even. Het is een de

generatieziekte en die kun je niet terugdraai

en. Wel zou je kunnen kijken of je omstandig-

GEZONDHEID 

Hoe werkt de mesoloog? 

Bij elk consult wordt een uitgebreid 

onderzoek gedaan, onder andere aan 

een groot aantal acupunctuurpunten 

op het lichaam. Dit onderzoek duurt 

één tot anderhalf uur. Het wordt bij 

een volgend consult herhaald om te 

zien of er vooruitgang is geboekt. Op 

grond van zijn analyse stelt de meso

loog voor bepaalde veranderingen aan 

te brengen in de voeding, eventueel 

aangevuld met lcruiden, vitamines of 

standaard homeopathische middelen. 

De meeste patiënten zijn binnen vier 

tot vijf maanden van hun klachten af. 

De consulten vinden eens per vier tot 

zes weken plaats. Een consult kost on

geveer € 95, Een aantal ziektekos

tenverzekeraars vergoedt een deel 

van de kosten (zie www.mesologen.nl 

onder 'vergoedingen'), 

heden kunt creëren waardoor de ziekte zo 

gunstig mogelijk verloopt. Maar daar houdt 

het op. De mesoloog richt zich liever op die 

chronische aandoeningen waar de reguliere 

arts niets mee kan. En het zou mooi zijn als 

iedereen een keer per jaar voor een 'APK· 

keuring' naar de mesoloog ging. In het kader 

van: voorkomen is beter dan genezen." "'_., 
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