
der arbejder biologisk forsvarligt. Folk vil ikke 
have giftige ting, hverken i maden eller i mun-
den. Det er en klart stigende tendens. Jeg har 
rigeligt at lave, og jeg har gennem alle de år 
aldrig behøvet at reklamere for min klinik.”

Den synergibelastede patient
Vithus Hartz er ved at skrive en bog om holistisk 
tandpleje i samarbejde med forskningsingeniør 
og bioinformationsterapeut Per Bay med titlen 
"Patienten Tandlægen Terapeuten". Sammen 
med Per Bay afholder han også foredrag om 
emnet ”den vanskelige patient”, der er synergi-
belastet af flere forskellige nutidige stresskilder 
og miljøgifte og derfor ofte er allergiramt eller 
kronisk stresset. 

”Kviksølvfyldninger og metallegeringer af 
forskellig slags, en mobil for øret og trådløst 
netværk derhjemme eller på arbejde, den sy-
nergibelastning, der kommer ud af det, gør, 
at mange mennesker er meget stressede og 
svært belastede i deres hjernekirtler,” siger Vit-
hus Hartz. 

”Derfor får vi en helt ny type patient i sto-
len, som er yderst sensitiv, og her skal vi være 
varsomme med vores behandlingsforslag. Vi 
skal tage tandlægeløftets princip og ånd om at 
lave mindst mulig skade alvorligt. Vi skal som 
tandlæger tænke endnu mere i folkesundhed 
og balance, både for vores eget vedkommen-

de, så vi beskytter os selv på klinikken, og for 
vores patienter, så vi har dem mange år i vores 
praksis. Hvis man svigter der, tror jeg, at man 
kan risikere at få halvtomme aftalebøger hen ad 
vejen, fordi folk går et andet sted hen.”

For Vithus Hartz kræver en holistisk tanke-
gang ikke kun faglig kompetence, men også 
menneskelig modenhed.  

”Man bliver ikke holistisk tandlæge af at tage 
et akupunkturkursus. I mit perspektiv kræver 
det en personlig udvikling gennem mange år. 
Det kræver relativ balance og fred indeni en 
selv for at kunne lytte til sine patienter og kunne 
afkode deres egentlige behov. Spørgsmålet er, 
om patienten skal henvises til for eksempel Per 
Bay, en akupunktør, en kiropraktor eller deres 
egen læge, før jeg for eksempel tager fat på at 
skifte deres amalgamplomber ud med et mere 

biologisk relevant materiale. Man skal kunne 
sætte sin egen faglige dagorden lidt op på 
en hylde og i stedet mærke ind på personen: 
Hvad er min patients egentlige behov? Måske 
skal patienten holde op med at ryge og lave 
andre livsstilsændringer, før det er relevant for 
eksempel at skifte amalgamplomberne, så im-
munforsvaret har et beredskab, der gør ved-
kommende klar til at gå igennem processen på 
bedste vis. 

Evnen til at åbne sig for helheden og forbed-
re sin faglige kompetence på et etisk grundlag, 
tror jeg, kommer med alderen hos de fleste. 
Når man bliver mere livserfaren både som 
tandlæge og som menneske, får man skrabet 
lidt af det overfladiske af og kan bedre inspirere 
og behandle patienten til øget livskvalitet og 
forbedret sundhed. Det er vigtigt for den ho-

Hjemmesider anbefalet af Vithus Hartz: 

www.iaomt.org (International Academy of Oral Medicin & Toxicology)
www.hugnet.com (den holistiske tandlæge Hal Huggins)
www.paracelsus.ch (Parcelsus Klinikken i Schweiz)
www.dsom.dk (Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin)

»Kviksølvfyldninger og metallegeringer af forskellig slags, en 
mobil for øret og trådløst netværk derhjemme eller på ar-
bejde, den synergibelastning, der kommer ud af det, gør, 
at mange mennesker er meget stressede og svært bela-
stede i deres hjernekirtler

Vithus Hartz, 58 år, har praktiseret som 
holistisk tandlæge siden 1985. På hans 
hjemmeside www.vithushartz.dk kan 
man læse hans artikler om blandt an-
det amalgam, fluor og rodbehandlinger 
– og se en oversigt over hans foredrag 
og praksisfilosofi. 


