
Brandwonden succesvol behandelen op afstand!! 
Claudia Went is 46 jaar, fysiotherapeute en moeder en heeft een aantal jaren bij de 

KLM gewerkt. Ze bezit al heel lang de kracht om de pijn van alle soorten brandwonden 

weg te nemen en de wonden sneller te laten genezen. Sinds vier jaar is ze officieel naar 

buiten getreden met haar gave en sindsdien werkt ze dagelijks met mensen die zich 

hebben verbrand. Hierbij is het wegvallen van de pijn, ook bij verbandwisseling en de 

snelle wondgenezing die optreden ná haar behandeling, zijn zó bijzonder, dat dit werk 

absoluut haar prioriteit heeft. 

Claudia Went was erg verheugd met het onderzoek wat door neuroloog Dr. J. van 

Hemert is gedaan naar haar behandelingen. Uit dit onderzoek citeren wij de conclusie: 

 
Gepensioneerd neuroloog Dr. Jan van Hemert: "Genezen op afstand is geen illusie." 

‘Omdat genezing waarschijnlijk op atomair of zelfs subatomair onbewust niveau zich afspeelt 
is iedere beïnvloeding op afstand, dit omdat op dat niveau elektronen door hun negatieve 

lading elkaar nooit raken. Het gaat dus waarschijnlijk om een genezingsveld, dat niet 

gebonden is aan tijd en ruimte. Bovendien zou de kracht van een dergelijk veld een gelijke 

verdeling laten zien, waardoor het begrip afstand door het onmiddellijke karakter van de 

invloed zijn betekenis verliest. 

Opvallend is bij interventie de bewuste concentratie op het verbrande lichaamsdeel. Indien 

andere verbrandingsplekken niet vermeld zijn door de patiënt tijdens het telefoongesprek 

treedt daar geen pijnvermindering op. Opnieuw bellen door de patiënt en concentreren van 

de therapeut op de vergeten plek laat deze alsnog pijnvrij worden. 

Tot nu toe zou bij het toepassen van deze methode volgens de mededelingen van de 

behandelde patiënten met brandwonden altijd effect optreden. Het enige verschil zou dan zijn 

de tijd, waarop totale pijnvrijheid optreedt. 

De essentiële vraag bij deze pijn bestrijding is of de pijn los gezien kan worden van de 

wondgenezing. Of anders gezegd verdwijnt de pijn ten gevolge van een versnelde 

wondgenezing of staat de pijnvrijheid los van het genezingsproces. Buiten het visueel 

waarnemen van veranderingen van de wond is de auteur geen duidelijke parameter bekend 

die de genezingssnelheid meetbaar maakt. Wij moeten dus volstaan met het beschrijven van 

het waargenomene. Hoewel er zeker een verandering van het wondaspect aanwezig moet zijn, 

betekent dat nog niet dat dit ook binnen ons waarnemingsvermogen moet vallen. Het aspect 



van de wond na verbranding is natuurlijk geheel anders dan het aspect na 4 weken bij een 

tweede graadsverbranding. 

 
Brandwonden zoals deze, zijn voor Claudia Went een uitstekend te behandelen symptoom. 

De auteur was echter ooggetuige van de verandering van de wond in het tijdbestek van twee 

uur, waarbij een diepe 2e graadsverbranding via een toegenomen lekkage, het ontstaan van 

kleine bullae, een centraal groenig aspect met er omheen een geelachtige tint langzamerhand 

veranderde in een roze kleuring met rode spiksels en het verdwijnen van de harde rode schijf 

rond de wond. Tegelijk sloot de wond zich met een dun huidvliesje, gepaardgaande met het al 

eerder verdwijnen van de pijn. 

Een dramatische waarneming was al eerder gedaan door de therapeute zelf, die eenmaal 

getuige kon zijn van de heling van een brandwond. Normaal behandelt zij op afstand, zodat 

zij van een directe observatie verstoken blijft. Zij beschrijft dezelfde wondveranderingen als 

boven door de auteur is beschreven. Voor andere observaties zijn wij afhankelijk van de 

beschrijving door patiënten. 

Van de 64 geïnterviewde patiënten vermelden 20 patiënten een versnelde zichtbare 

wondgenezing. De voor de hand liggende conclusie is dan ook, dat de pijn vermindering 

een begeleidend fenomeen is van een snellere wondgezing en niet een op zich staand 

psychologisch belevingsverschijnsel. Ook de niet onmiddellijke verdwijning van de pijn 

maar het geleidelijke of golvend verloop van het verdwijnen van de pijn lijkt in de richting 

van de pijn als begeleidingsverschijnsel te wijzen. De aangewende invloed van de 

behandeling is dan te beschouwen als een versneller van het zelfgenezingsproces. 

Het door meerdere patiënten beschreven golvend genezingseffect zou kunnen wijzen op een 

biologische genezingsfactor, mogelijk biochemisch te bepalen. Interessant voor verder 

onderzoek is het zoeken naar deze biochemische link. Een verkorting van de genezingstijd zou 

voor de ernstige diepe verbrandingen met meer dan 30 % van de aangedane huid een 

levensreddende factor kunnen zijn, indien het genezende effect in tijd de snelheid van lekkage 

van wondvocht zou kunnen overtreffen. 



Interessant zou ook zijn om het effect van de intentionele behandeling toe te passen bij 

huidweefselkweken om te zien of het groeiproces positief beïnvloed kan worden. 

Indien er biologische parameters zijn van het zelfgenezend effect zou gekeken kunnen worden, 

waar de intentionaliteitsmethode ingrijpt in het biologische gebeuren van de genezing. 

Indien meerdere therapeuten deze methode zouden toepassen dan kan bij toerbeurt-intake 

nieuwe brandwondenpatiënten behandeld worden voordat deze door ziekenhuizen of 

gespecialiseerde centra worden opgevangen. Dit voorkomt niet alleen veel leed, maar werkt 

bovendien kostenbesparend. De economische voordelen voor (zorg)verzekeraars door 

opname vermindering is niet te schatten. Het risico voor de verzekeraars kan nog meer 

worden teruggedrongen als er een contract van no cure no pay zou kunnen worden 

afgesloten. De bedoeling is het hele traject van behandeling te begeleiden met onderzoek. 

Hierdoor kan er een gedegen evaluatie plaats vinden van het proces. 

Samenvattend: Het toepassen van de onderzochte ‘distance healingsmethode’ laat een 
buitengewoon hoog genezingseffect zien. Genezingstijd verkorting met 99 % voor met 

name bij tweede graadsverbrandingen noopt tot uitgebreide toepassing bij 

brandwondencentra. 

Wil je het onderzoek doorkijken, download dan HIER de pdf erover. 
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http://www.wanttoknow.nl/wp-content/uploads/Studie-van-Hemert-NLversie-definitief.pdf


 
Claudia Went, fysiotherapeut maar vooral brandwondenspecialist 'op afstand'..! 

Mijn naam is Claudia Went en ik geef hier graag een korte introductie van mezelf en 
mijn werk. Sinds 2005 ben ik begonnen met de behandeling van pijn bij brandwonden. 

Deze behandeling zet ik in nadat de persoon die verbrand is mij heeft gebeld. De pijn 

verdwijnt daarna en brandwonden genezen snel en mooi na mijn behandeling. 

Ik maak gebruik van een talent, een soort gave die ik bezit en die niet aan te leren is. En mijn 

behandelingsresultaat ligt daarbij op 98%. Dit is onder andere gebaseerd op een open studie 

die Dr. Jan van Hemert, MD, neuroloog recentelijk heeft uitgevoerd. (zie mijn 

website:www.pijnbijbrandwonden.nl)  Het behandelen van een brandwond doe ik meestal via 

de telefoon, waarbij afstand geen bezwaar is. Mensen bellen mij geregeld uit het buitenland 

voor hulp, ze vinden mij via mijn website. Als mensen bellen voor een behandeling volgt er 

een kort gesprek waarin ik ook verwijs naar een arts. Ik kan, wil en mag geen wond 

beoordelen. Echter voor de pijn kan ik wel hulp bieden. 

Daarvoor heb ik drie gegevens nodig: de voornaam, de plaats waar de patiënt op dat 

moment is, en de exacte locatie van de verbranding. Een ouder kan voor een kind, en 

een eigenaar kan voor een huisdier of boerdijdier bellen. Na beëindiging van het gesprek 

ga ik over tot behandeling waarna de pijn zal verdwijnen. Voor het gewenste resultaat 

hoeft men er niet  ‘in te geloven’.  
Deze energie is voor iedereen inzetbaar ongeacht de geloofsovertuiging van degene die 

belt. De snelheid van het verdwijnen van de pijn heeft te maken met de tijdsduur van 

verbranding tot aan mijn behandeling. 

Een voorbeeld van de procedure: Iemand is één uur geleden verbrand, men neemt contact met 

mij op en na mijn behandeling zal de pijn binnen het aankomend uur verdwijnen. Dus hoe 

sneller er gebeld wordt, hoe sneller mijn energie zal gaan werken. 

http://www.pijnbijbrandwonden.nl/


Voor een verbranding behandel ik 2 keer. De eerste behandeling vindt plaats direct na het 

telefoongesprek. De tweede behandeling 3 dagen nadien. De kosten zijn op basis van het zg. 

‘no cure no pay’-principe, en bedragen voor 2 behandelingen € 30. Dus mocht u of iemand in 
uw omgeving zich verbranden, twijfel niet en bel mij. Er kan zo ontzettend veel leed worden 

gespaard en deze energie is er voor om zo veel mogelijk mensen te helpen. 

Vier jaar geleden ben ik volledig gestopt met mijn werk (van oorsprong ben ik dus 

fysiotherapeute), zodat ik mij volledig op dit prachtige werk kan richten. Dit werk is mijn 

passie, er is nog zoveel te bereiken. Ik sta open voor elke vorm van onderzoek, samenwerking 

en public relations, met als doel het genezingsproces bij brandwonden sneller te laten 

verlopen. Het welzijn van de patiënt en zijn omgeving zal hierdoor positief worden beïnvloed. 

De gemeenschap zal minder belast worden met onkosten.  Graag zou ik sceptici willen 

uitnodigen om alvorens zij een oordeel geven mij eerst een behandeling te laten uitvoeren. Ik 

kan en wil mensen niet overtuigen met mijn woorden, pas als iemand mijn energie ervaren 

heeft is hij of zij overtuigt. 

Claudia Went 

www.pijnbijbrandwonden.nl 

  

 

http://www.pijnbijbrandwonden.nl/

