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THEMA LICHT: ERIC LAARAKKER OVER ZIJN WERKWIJZE

Op zoek naar hoe het zit

In gesprek met  
Eric Laarakker
Tijdens zijn studie diergeneeskunde, raakte Eric Laarakker ervan overtuigd dat naast de 

westerse geneeskunde ook andere methoden en visies van essentieel belang zijn in de 

behandeling van dier of mens. Na zijn studie diergeneeskunde, schoolde hij zich verder in onder 

andere chiropractie, osteopathie, manuele therapie, fytotherapie, klassieke homeopathie, 

Chinese en Japanse acupunctuur en neuraaltherapie. In zijn holistische praktijk Den Hoek werkt 

vandaag de dag een team van dierenartsen en humaan therapeuten volgens een door Eric 

opgezet holistisch protocol dat uit een combinatie van medische systemen en behandelingen 

bestaat. Dat protocol is het resultaat van voortdurend onderzoek; dát is ook waar grootste 

passie van deze dierenarts en humaan therapeut ligt. 

D
e kracht van Eric Laarakker ligt misschien wel in het 
hoge no-nonsense gehalte waarover hij beschikt. Hij 
zegt onomwonden waar het op staat en geeft helder 
aan absoluut niet de waarheid te willen claimen. Als 

zijn onderzoeken en behandelmethoden resultaat opleveren, 
dan bouwt hij daarop voort. Zo niet, dan niet. In zijn praktijk in 
De Bilt werkt hij met een team van dierenartsen en humaan 
therapeuten. De Lecher-antenne is er een heel belangrijk instru-
ment en ook dat is een resultaat van onderzoek naar wat het 
beste werkt. Eric: ‘In het begin ben ik heel nieuwsgierig allerlei 
meetsystemen gaan bekijken en voor mij bleek de Lecher-an-
tenne de meest interessante te zijn, die me heel veel heeft 
gebracht. Wij meten alle patiënten daarmee door en ik kan heel 
specifiek daar zoeken waar ik wil zijn. 

Je kunt de Lecher-antenne zien als een muziekinstrument. Je 
stelt hem met een schuif in op een bepaalde frequentie waarop 
bepaalde orgaansystemen resoneren. In een van de handgre-
pen onderin zit een magneetstaaf, noord en zuid gepoold. Zit 
de positieve zuidpool aan de binnenkant dan trekt dat negatief 
aan. Draai ik hem om, dan heb ik de negatieve pool aan de bin-
nenkant en meet ik positief. Ik stel hem dus in op een frequen-

tie en pak de twee handgrepen vast. Op het moment dat ik 
opspan en over het energieveld heen beweeg, krijg ik zodra hij 
die golflengte herkent een reflex op mijn armspier, die trekt 
samen. Ik blijf dat net zolang doen tot er geen beweging meer 
in zit, oftewel het systeem verzadigd is. De positieve en nega-
tieve meting moeten in een bepaalde verhouding ten opzichte 
van elkaar staan en afhankelijk van wat daaruit komt weet ik of 
er al dan niet sprake is van een afwijking. Dus eigenlijk gebruik 
ik mijn eigen lijf als referentiekader. Je kunt ook zeggen dat ik, 
net als bij een gitaar, de klankkast ben en de antenne de hals. 
Ik stem hem af op een toonhoogte en ik ga kijken of die toon 
van bijvoorbeeld de lever of de nieren zuiver is. 

Het apparaat heeft een paar grote zwakheden en een paar 
enorme krachten. Het unieke van de Lecher-antenne is dat ik >

‘…specifiek, als ik op een frequentie 
inzet, op het lichaam zoeken waar die 
pijn zit.’
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daadwerkelijk op het lichaam kan zoeken. Ik kan specifiek als ik 
op een frequentie inzet – bijvoorbeeld op pijn, 4.15, bij een 
paard met chronische rugklachten – op het lichaam zoeken 
waar die pijn zit. En precies op dat punt ga ik behandelen, daar 
implanteer ik bijvoorbeeld goudkorrels bij chronische pijnklach-
ten en dan zie je dat het werkt. 

Een zwakheid is dat wij inmiddels proefondervindelijk 5000 fre-
quenties hebben vastgesteld. Toen ik ermee begon, hadden we 
er twintig en in de loop van de jaren zijn we iedere keer bij 
aandoeningen en ziektes net zolang gaan zoeken totdat we die 
frequenties hadden gevonden waarop het resoneert, tot op 
drie tot vijf cijfers achter de komma nauwkeurig. Frequenties 
van alle organen en structuren, aandoeningen en ziektes, maar 
ook de 21 chakra’s, alles van de acupunctuur, emoties, geopa-
thie, voeding tot zelfs sterrenstelsels aan toe. Het is onbegon-
nen werk om het allemaal te meten, dat is de zwakte ervan. 
Dus je gaat filteren. Daarbij moet je heel goed weten wat je 
doet, want sommige frequenties liggen dicht bij elkaar. En het 
is en blijft natuurlijk een energetische meting. 

Een tweede zwakheid van het instrument is dat ik alles door 
mijn eigen lijf haal, wat zeker bij patiënten met ernstige of chro-
nische aandoeningen, behoorlijk belastend is. Maar omdat ik 
met geen enkel ander instrument zo ver kan komen als hier-
mee, blijft dit gewoon ons verhaal. En in de praktijk is het zo dat 
als wij iets constateren en we laten dat controleren, dan klopt 
dat eigenlijk altijd. Daarom hebben we een groot vertrouwen in 
de Lecher-antenne, alleen ik zal nooit zeggen dat we niks 
missen. 

De informatie van onze frequentielijst gebruiken we vervolgens 
voor het instellen van ons instrumentarium om daarmee de 
helende frequenties te produceren die nodig zijn om het sy-
steem weer zuiver te stemmen. Je hebt twee soorten frequen-
tiegolven, namelijk geluidsgolven, dat zijn drukgolven, en elek-
tromagnetische golven. En allebei doen ze iets in het lichaam. 
Geluidsgolven kunnen dieper doordringen omdat geluid in het 
water beter draagt. En we bestaan voor 70% uit water; mole-
culair gezien zelfs voor 99%. 

Als je naar het elektromagnetische spectrum kijkt, zie je van 
beneden naar boven de Schumannfrequenties en de hersen-
golven tot aan de röntgen- en gammastralen. Slechts een heel 
klein deel van dat hele spectrum kunnen we zien en is daarom 
eigenlijk het enige wat we geloven. Maar cruciaal is het feit dat 
in de natuur alles octaveert. Elke frequentie heeft meerdere 
overtonen van steeds een octaaf hoger. Op het moment dat ik 
met een stemvork een geluidsgolf aansla, hoor je als je heel 
goed luistert niet één maar vele tonen, je hoort ook nog meer-
dere octaven hoger. Het wordt relatief steeds zwakker, maar 
het octaveert door. Dus niet alleen het zichtbare deel, maar het 
hele spectrum is van belang en juist daar ligt een link naar veel 
ziektes. Op het moment dat ik er ergens een dissonant in zet, 
wordt als het ware je systeem vals gestemd.’ 

Bij de behandeling is voor het beste resultaat de zuiverheid van 
het materiaal heel belangrijk. ‘Daarom zijn bijvoorbeeld alle 
testbuisjes die wij gebruiken van kwartsglas. Gewoon glas laat 

alleen het zichtbaar licht tot een stukje infrarood door, maar een 
groot gedeelte van het infrarood niet en helemaal geen UV, 
waardoor je altijd een bepaald aspect ervan mist. Daarom is al 
ons materiaal van zuiver goud, zuiver zilver en zuiver zijde 
vooral. Zijde is het meest geweldige materiaal wat er is, want 
het kan zowel het elektromagnetische spectrum als geluid bijna 
volledig verplaatsen. Maar dan moet je echt zuiver zijde hebben 
en dat is lastig om aan te komen.

Iedere dierenarts en humaan therapeut die hier werkt, is én 
dierenarts én acupuncturist én chiropractor, osteopaat etc. Dus 
we hebben de kennis van al die vakken en mixen alles door el-
kaar. Ook omdat er geen enkele vorm van therapie is die het 
hele scala kan bereiken. Het voordeel is dat we met een aantal 
collega’s samenwerken. We zijn eigenlijk altijd met twee of drie 
dierenartsen en therapeuten tegelijkertijd hier bezig en we 
overleggen wel vijf, zes keer op een dag over patiënten. Als ik 
vastloop, dan haal ik een van mijn collega’s erbij. Want wat je 
ziet, zie je altijd door je eigen bril. En aangezien ik denk nie-
mand, maar zeker ik niet, gekwalificeerd is tot het niveau van 
onze lieve heer, moet je je ook niet zo gedragen. 

Allereerst zijn we natuurlijk gewoon artsen, dierenartsen en als 
iemand hier komt met een klacht, dan doen we als het nodig is 
een bloedonderzoek of sturen hem door voor röntgenfoto’s of 
wat dan ook, het normale verhaal. Maar voor mij is en blijft de 
anamnese misschien nog wel het allerbelangrijkste. Als het 
paard binnen komt lopen, ben ik al aan het kijken: hoe is de in-
teractie met de eigenaar, die dingen zijn heel belangrijk. Je 
moet heel goed luisteren tussen de regels door, daar wordt het 
meeste gezegd. En in tegenstelling tot wat wij als dierenarts 
leren, luister ik heel graag naar een eigenaar. Alles wat wij zien 
is altijd een momentopname, ook mijn Lecherantenne-meting, 
dat moet je nooit vergeten. Dus ik stel ook heel vaak de vraag 
aan mensen, of aan de eigenaar van een dier: wat denk je zelf 
dat er aan de hand is? 

Dus ik doe de anamnese, ik doe indien nodig de standaard 
onderzoeken en de volgende stap is dat ik mijn kennis als acu-
puncturist ga gebruiken, die weer een eigen manier van diag-
nostiek heeft. Dan heb ik een idee gevormd en vergeet dat 
weer en ga dan gewoon blind meten, om daarna een en ander 
bij elkaar te leggen. We meten volgens een vastgesteld meet-
protocol en afhankelijk van wat je tegenkomt ga je verder. Als 
ik endocrien meet, ga ik vervolgens kijken in welke hormoon-
klier het zit en dan kan ik daar verder gaan zoeken. Het is een 
hele lijst, die 5000 frequenties, maar dat wil niet zeggen dat je 
ze altijd allemaal doet. Alleen het eerste deel is verplicht voor 
iedereen hier. Maar dat gaat heel snel, ik doe het binnen tien 
minuten.’

>

‘…ga kijken of die toon van 
bijvoorbeeld de lever of de nieren 
zuiver is.’
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Als zo beter in beeld is gekomen wat de patiënt mankeert, zet 
Eric de behandeling in. Dat kan bijvoorbeeld met acupunctuur 
zijn, maar er hoort altijd ook een energetische behandeling bij. 
‘De patiënt wordt bedekt met zijden doeken met kristallen erin 
en zo wordt het eigenlijk een soort wifi-systeem, maar dan an-
ders. De juiste frequenties worden naar de patiënt gestuurd en 
dat gaat dan door het hele lijf resoneren. Daarna scan ik nog 
een keer om te kijken of ik iets vergeten of overgeslagen heb. 

We behandelen meestal eens in de vier tot zes weken en men 
krijgt huiswerk mee in de vorm van dingen die ze moeten doen 
en medicijnen. Dat kan een combinatie van kruiden zijn, home-
opathie, energetische medicijnen, wat er maar nodig is voor dat 
lichaam. Dan willen we binnen drie behandelingen duidelijk re-
sultaat hebben en anders stoppen we ermee. Het hoeft niet 
over te zijn, maar we moeten wel op de goede weg zitten. 

Omdat we iets te veel patiënten tegenkomen die al een jaar, 
anderhalf jaar ergens onder behandeling zijn zonder dat ze ver-
der komen. Zo willen wij zelf niet werken.’

Je zou denken dat Eric zijn handen vol heeft aan de behandeling 
van dieren en mensen, maar nog liever dan arts is hij onderzoe-
ker. ‘Ik heb een hele trits aan diploma’s gehaald in mijn leven, 
omdat ik het nog steeds niet gevonden had, ook nu nog niet. 
Niemand weet hoe het leven in elkaar zit. Eigenlijk als ik heel 
eerlijk ben, vind ik de alchemie het interessantste. Het liefste 
ben ik de hele dag bezig met ontdekken, uitproberen en uitpuz-
zelen hoe het nou eigenlijk zit. Er is altijd meer te ontdekken en 
ik kan er echt blij van worden als ik merk dat iets werkt. Dat 
gaat het beste als je jezelf niet al te serieus neemt en vooral 
ook niet denkt dat je de waarheid weet. Want zo gauw je dat 
gaat doen, zet je jezelf op slot voor het ontvangen van nieuwe 
kennis. Ik gebruik de ervaringen met mijn patiënten om uit te 
vinden wat waar of niet waar is, ik probeer dingen. Zo zijn we 
ook gekomen waar we nou zitten, zonder alleen maar syste-
men klakkeloos te kopiëren die er al heel erg lang zijn. Het 
liefste was ik de hele dag bezig met therapieën uitvogelen.’

Meer informatie: www.holistischdierenarts.nl

‘…er hoort altijd ook een energetische 
behandeling bij.’




