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ZIEKTE
Wanneer we griep hebben, zeggen we 

dat we ziek zijn. We ontlenen het begrip 

ziekte aan de symptomen (uitingsvormen) 

er van, zoals koorts, hoofdpijn, algeheel 

gevoel van malaise, enz. Omdat we graag 

van deze klachten af willen, gebruiken 

we bijvoorbeeld Paracetamol om de 

koorts en de hoofdpijn te onderdrukken. 

Het probleem ligt echter dieper. Er 

is een griepvirus aanwezig dat de 

prikkeldrempel heeft overschreden en 

een reactie van het immuunsysteem 

heeft opgeroepen. Daardoor ontstaan de 

symptomen. Symptomen kunnen worden 

gezien als signalen of alarmbellen. Op 

dat moment gaan we vanzelf wel naar 

bed want het lichaam heeft rust nodig 

om de energie te gebruiken voor het 

bestrijden van het virus. Nemen we de 

alarmbellen niet serieus en onderdrukken 

we de symptomen door bijvoorbeeld 

Paracetamol te nemen en door te lopen 

met de griep, dan bestaat de kans dat 

het herstel moeilijker verloopt en meer 

tijd vraagt. Het lichaam heeft meestal 

het vermogen om een griep zonder hulp 

te overwinnen. Bij andere ziektes kan 

het gevaarlijker zijn om de alarmbellen 

stil te zetten. Zodra we geen symptomen 

meer waarnemen, kunnen we denken dat 

we beter zijn. De onderliggende stoornis 

kan echter voortwoekeren. En soms pas 

na jaren weer symptomen geven. Dit zien 

we veelvuldig bij kanker optreden. Ook 

als de tumor succesvol is bestreden maar 

er niets is gedaan aan het onderliggende 

probleem, kan na jaren opnieuw een tumor 

ontstaan. Als kanker binnen 5 jaar zich 

niet opnieuw heeft geopenbaard, wordt de 

patiënt als genezen geregistreerd. Er zijn 

echter veel mensen die 10, 15 of 20 jaar na 

dato opnieuw kanker krijgen. Het is dan 

niet anders dan een nieuwe uitingsvorm 

van de onderliggende stoornis.

2 Amber A. van Namen

het lichaam heeft meestal het vermogen om een  
griep zonder hulp te overwinnen

Kanker kan iedereen treffen, rokers en niet rokers, sporters en niet sporters, mensen die 
gezond leven en mensen die ongezond leven, rijken en armen, ongeacht beroep of levens-
overtuiging. Kanker lijkt ongrijpbaar en onvoorspelbaar, niet veroorzaakt door een ziek-
teverwekker maar een willekeurige ontregeling van de celdeling. Toch is kanker niet zo 
onvoorspelbaar en ongrijpbaar als het lijkt. Om te begrijpen hoe kanker ontstaat, moeten 
we weten wat ziekte is en hoe het zich kan ontwikkelen.  

Hoe ontstaat kanker?
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OORZAAK
De sympomen zijn slechts de expressie 

van een reactie van het lichaam op 

een intoxicatie (vergiftiging). Het gaat 

hierbij niet alleen om de soort gifstof 

maar vooral om de hoeveelheid en om 

de duur van inwerking op het lichaam. 

Zo kan een onschuldige stof, zoals CO2, 

het restproduct van de ademhaling,  bij 

een langdurig hoge concentratie in het 

lichaam een gifstof worden.  Bovendien 

is de ontvankelijkheid voor gifstoffen bij 

de ene persoon anders dan bij de andere 

waardoor de reactie erop niet bij iedereen 

hetzelfde is.

EXOGENE TOXINES
Alle toxines die van buitenaf het lichaam 

binnen komen (exogene toxines) via de 

mond, de huid of de ademhalingswegen 

kunnen in ons lichaam worden 

opgenomen. Het kan hierbij ook gaan 

om regelmatig gebruik van kleine 

hoeveelheden toxische stoffen die door 

stapeling op den duur de toxische grens 

overschrijden. De milieuverontreiniging 

heeft tot gevolg dat het menselijk lichaam 

ongewild ook verontreinigt. Goede 

intenties en een gezonde levenswijze 

zijn niet meer genoeg om intoxicatie van 

externe vervuilingen te voorkomen. 

ENDOGENE TOXINES
Naast exogene toxines zijn er endo-

gene toxines. Dit zijn toxines die door 

het lichaam zelf worden geproduceerd, 

vaak als eindproduct van de stofwisse-

ling. Endogene toxines worden meestal 

door biochemische processen in ons 

lichaam onschadelijk gemaakt en uit-

gescheiden. Een tekort aan stoffen die 

toxines neutraliseren kan ook leiden tot 

intoxicaties. Daarnaast kunnen stoffen 

die het lichaam gebruikt voor fysiologi-

sche processen, bijvoorbeeld hormonen, 

leiden tot intoxicaties doordat ze het au-

toregulerende systeem waartoe ze be-

horen uit balans brengen. Van exogene 

toxines kunnen we ons bewust zijn en 

proberen deze te vermijden. Bij endogene 

toxines lukt dat niet.

ONSCHADELIJK MAKEN
Het menselijk organisme heeft een 

aantal manieren om toxines onschadelijk 

te maken. Eén van de manieren is het 

koppelen van de ene toxine aan de andere. 

Een voorbeeld hiervan is kooldioxide 

als eindproduct van de ademhaling die 

gebonden wordt aan ureum dat vrijkomt 

bij de afbraak van aminozuren in de lever. bij de afbraak van aminozuren in de lever. 

Samen vormen ze urinezuur dat via het Samen vormen ze urinezuur dat via het 

bloed in de nieren komt en met urine kan bloed in de nieren komt en met urine kan 

worden uitgescheiden.

GEZONDHEID
Gezondheid is geen stabiele toestand Gezondheid is geen stabiele toestand 

maar voortdurend afhankelijk van de maar voortdurend afhankelijk van de 

balansfunctie van de aanvoer van toxines balansfunctie van de aanvoer van toxines 

enerzijds en het afweermechanisme en enerzijds en het afweermechanisme en 

de afvoer anderzijds.

GENEZING
Wanneer te veel toxines worden 

aangevoerd en/of de uitscheiding 

onvoldoende is, heeft dat een reactie 

van het immuunsysteem tot gevolg. 

Daardoor ontstaan symptomen en gaat 

men zich ziek voelen. Het lichaam zet dan 

regulatiemechanismen in werking om 

toxines onschadelijk te maken en uit te 

scheiden. Natuurgeneeskundige therapie 

is er op gericht deze processen te leiden 

en te ondersteunen.

REGULATIEBLOKKADE
Wanneer de behandeling gericht is op het 

langdurig onderdrukken van symptomen 

onststaat er vaak een blokkade van 

één of meerdere regelmechanismen. 

Bij regulatieblokkade verdwijnen de 

symptomen maar de ziekte blijft latent 

aanwezig en zal zich na verloop van tijd 

opnieuw manifesteren of een symptoom 

verschuiving geven.

de milieuverontreiniging heeft tot 
gevolg dat het menselijk lichaam 

ongewild ook verontreinigt

Defi nitie van ziekte
Ziekte is een uiting van biologische afweer tegen de aanwezigheid van opgehoopte toxines en een 
poging van het lichaam om eventuele toxische beschadigingen te compenseren.

Defi nitie van gezondheid
Gezondheid is het vermogen om zich via de gangbare uitscheidingsprocessen van toxines te ontdoen.  
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2 Amber A. van Namen

KANKER EN VOEDING
VOEDING
Het is bizar dat in landen waarin overvloed 

is, mensen sterven aan ondervoeding. Dit 

ontstaat niet omdat er geen goede voe-

ding verkrijgbaar is, maar omdat mensen 

de verkeerde keuzes maken. Door inname 

van voldoende calorieën lijden deze men-

sen niet aan hongeroedeem, maar door 

het eten van waardeloze voeding krijgen 

ze welvaartsziektes zoals, hart- en vaat-

ziekten, kanker en diabetes type2.  

BEWERKT VOEDSEL
Er worden meer dan 40.000 voedingsmid-

delen geproduceerd door de voedings-

industrie die geen of weinig voedings-

waarde bevatten. Zwaar bewerkt voedsel 

met chemisch toegevoegde stoffen die 

vergast, bestraald en in de magnetron 

opgewarmd zijn, kunnen onze cellen niet 

van de nodige essentiële stoffen voorzien. 

Wie veel van dit soort voedsel eet, doet 

zijn lichaam tekort en heeft kans dat zijn 

verhongerende cellen gedwongen worden 

zich te ontwikkelen tot kankercellen om 

zich nog van energie te kunnen voorzien.

CONSERVERINGSMIDDELEN
De meeste gefabriceerde voedingsproduc-

ten bevatten conserveringsmiddelen om 

het bederf in de tijd die er ligt tussen fabri-

cage, vervoer, verkoop en consumeren te-

gen te gaan. Veel van deze producten zijn 

zo goed geconserveerd, dat ze nauwelijks 
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kunnen worden afgebroken door schim-

mels en bacteriën. Ze worden gezien als 

veilige producten. Men vergeet dat voed-

sel in ons spijsverteringskanaal ook door 

bacteriën wordt afgebroken. Voedsel met 

conserveringsmiddelen stoort ernstig de 

spijsvertering. Bedenk hierbij dat chroni-

sche spijsverteringsklachten de kans op 

kanker vele malen groter maken. Door 

rotting en gisting ontstaan stoffen in de 

darm die het darmmilieu, de darmflora en 

het darmslijmvlies aantasten. Dit verstoort 

de ontlasting (lozing van afvalstoffen). In 

veel gevallen ontstaat er verstopping maar 

het kan ook resulteren in dunne of kleve-

rige ontlasting. Door aantasting van het 

darmslijmvlies ontstaat er een verhoogde 

doorlaatbaarheid van de darm (lekkende 

darmsyndroom). Daardoor kunnen afval-

stoffen makkelijker door de darmwand 

heen naar het bloed gesluisd worden. 

SMAAKSTOFFEN
De consument wordt misleid met kreten 

als: vetvrij, cholesterolarm, suikervrij, 

zoutarm, caloriearm. Er zou geen smaak 

meer aan dergelijke producten zitten als 

er geen smaakstoffen en smaakverster-

kers aan toegevoegd waren. Vooral men-

sen met overgewicht zijn gevoelig voor 

deze reclameleuzen. Smaakversterkers 

leiden echter vaak tot een niet te verzadi-

gen hongergevoel. Ze hebben een slecht 

effect op het centrale zenuwstelsel en 

kunnen leiden tot tal van ontregelingen. 

Bovendien zijn veel smaakstoffen kanker-

verwekkend.

TRANSVETTEN  
In koekjes, brood, chips, gebak, margari-

ne, zoutjes, chips, pasteitjes en dergelijke 

wordt veel gebruik gemaakt van plantaar-

dige oliesoorten met omega-6 vetzuren. 

Daarvoor wordt de olie omgezet in een 

vaste vorm. Dit noemt men hydrogene-

ren. Daarbij ontstaan verzadigde vetzuren 

maar worden ook transvetten geprodu-

ceerd. Transvetten hebben een andere 

molecuul structuur dan verzadigde vetten. 

Als we transvetten binnen krijgen, hechten 

deze zich aan de celmembranen en blok-

keren de opname van zuurstof, glucose en 

water. Dit is de ideale situatie om te mute-

ren tot kankercel. Wanneer omega-6 vet-

zuren met zuurstof of zonlicht of verhitting 

in aanraking komen, oxideren (bederven) 

deze. Deze ranzige vetzuren hechten zich 

ook aan het celmembraan en nemen de 

plaats in van onverzadigde vetzuren wat 

de uitwisseling van stoffen via de celmem-

braan verslechtert. Olie die rijk is aan ome-

ga-6 verzuren, is alleen nuttig wanneer het 

onverhit en vers wordt geconsumeerd. 

CHIPS EN PATAT
Koolhydraatrijke producten die zijn ver-

hit boven 120ºC bevatten de stof acryla-

mide. Dit is een kankerverwekkende stof. 

In 2002 ontdekte Zweedse wetenschap-

pers dat deze stof vooral veel voorkomt 

in chips en patat. Vrouwen die dagelijks 

een portie chips eten, hebben een bedui-

dend toegenomen kans op eierstok- en 

baarmoederhalskanker. Te lang koken en 

bereiding in de magnetron kan ook aan-

maak van acrylamide veroorzaken.

EIWITTEN
Diverse onderzoeken hebben aangetoond 

dat het eten van rood en bewerkt vlees 

een groot risico vormt op het ontstaan 

van kanker. In een onderzoek, gepubli-

ceerd in 2008 waarin 494.000 mensen 

werden onderzocht, werden de grootste 

roodvleeseters vergeleken met de perso-

nen die het minste rood vlees aten. Uit dit 

onderzoek bleek dat de deelnemers die 

rood vlees aten 25% meer kans op darm-

kanker, 20% meer kans op longkanker 

en 20%-30% meer kans op leverkanker 

hadden. Daarnaast zijn er onderzoeken 

die hebben aangetoond dat vegetari-

ers tot 60% minder kans hebben op het 

krijgen van kanker. Het regelmatig eten 

van dierlijke eiwitten kan ons spijsverte-

ringssysteem niet aan. Mensen kunnen 

te weinig maagzuur produceren om vlees 

goed te verteren. Vooral als vlees gelijk-

tijdig met koolhydraatrijk voedsel wordt 

genuttigd, gaan eiwitten in de darm rot-

ten. Rottingsproducten beschadigen het 

darmslijmvlies. Daardoor wordt de darm 

verhoogd doorlaatbaar en zullen eiwitten 

makkelijk door de darmwand heen in het 

bloed terecht komen. Het bloed wordt 

daardoor dikker en de kans op een hart- 

of herseninfarct neemt toe. Het bloed zal 

zich van deze eiwitten willen ontdoen en 

loost deze in de extra cellulaire matrix. 

De dikke drab die dan ontstaat, belem-

mert de toevoer van zuurstof, water en 

voedingsstoffen naar de cellen. De cellen 

dreigen daardoor te verstikken en kunnen 

muteren tot kankercellen. 

de consument wordt misleid met  
kreten als: vetvrij, cholesterolarm,  

suikervrij, zoutarm, caloriearm

55
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Zo simpel als bovengenoemd is het bij de 

”verbrandingsmotor” van ons lichaam 

niet. Veel factoren zijn van invloed op de 

vertering in de darmen. Een verstoorde 

vertering kan ontstaan door meerdere 

factoren. Aanleg vanuit de erfelijkheid 

kan erop van invloed zijn, allergieën, of 

leefomstandigheden zoals stress. Net 

als bij een motor is het belangrijk welke 

brandstof we tanken. En dat begint bij het 

nadenken over het voedsel dat we eten.

Sinds WO II is er een enorme toename 

van allerlei stoffen die van invloed zijn op 

de houdbaarheid en smaak van ons eten. 

Onder invloed van de maatschappelijke 

ontwikkelingen ontstond er de voorkeur 

voor gevarieerd (o.a. buitenlands) eten, 

dat makkelijk is te bereiden, er goed uit-

ziet en snel klaar is. Ten opzichte van de 

generatie voor de oorlog, breiden de mo-

gelijkheden zich snel uit. Maar dit ging 

ten koste van de kwaliteit van ons voedsel. 

Het varken dat bij de huisgezinnen vroe-

ger werd vetgemest voor consumptie, had 

onder invloed van het voedsel en zijn leef-

omstandigheden toen, een heel andere 

smaak dan het varkensvlees bij de super-

markt nu. Die ontwikkeling is geleidelijk 

gegaan. Dit had tot gevolg dat we de pure 

smaak van “echt” eten niet meer kennen 

en herkennen en moeite hebben met het 

onderkennen van de problemen die daar-

uit ontstaan. Toch gaan er nu steeds bre-

der stemmen op om terug te keren naar 

de basis. Biologisch kweken en eten, dat 

schept kansen voor het milieu in en om 

ons.

De Britse hoogleraren D. Burke en  G. Pot-

ter deden in de jaren negentig een belang-

rijke ontdekking. Burke had al eerder een 

enzym gevonden dat alleen in tumoren 

voorkwam. Samen kwamen zij tot de ont-

dekking dat er in groente en fruit stoffen 

kunnen zitten die als een sleutel op het 

slot precies pasten op het door Burke ge-

vonden enzym. Zodra die sleutel in het slot 

gestoken was, vormde zich in de tumorcel 

een stof die in staat was de tumorcel te 

doden. Zij gaven de stoffen in groenten en 

fruit de naam salvestrolen. Bij verder on-

derzoek bleek deze alleen in onbespoten 

groenten en fruit voor te komen. Zodra 

de gewassen waren bespoten met kunst-

matige antischimmelmiddelen bleken er 

nauwelijks salvestrolen aanwezig te zijn.

Bij bespuiting was het gewas gewoon te 

lui om zijn eigen antischimmelmiddelen 

aan te maken. In 2002 verscheen in het 

tijdschrift Hortsience een artikel waar in 

staat hoe het gehalte van zo’n salvestrol 

in bessen negatief werd beïnvloed door 

sproeiprogramma’s om schimmelziekten 

tegen te gaan. In een proef bleek dat schil-

letjes van onbespoten bessen veel hogere 

concentraties salvestrol hadden dan die 

van de chemisch bespoten bessen. Sal-

vestrolen zijn te herkennen aan hun bit-

tere smaak, bijvoorbeeld in broccoli en 

spruiten.

Daarom is het jammer dat door de verede-

lingsprocessen deze smaak wordt weg-

veredeld. Ook in vruchtensappen wordt 

de smaak bewerkt zodat de zoete smaak 

overheerst. Dit gaat dan ten koste van de 

salvestrolen. De waardevolle stoffen dus.

Voedsel,
brandstof voor het lichaam?
De darmen zijn de motor van ons lichaam. 

En net als bij een verbrandingsmotor 

is het belangrijk welke brandstof de 

tank in gaat. Geen diesel tanken als 

het een benzine motor is. Zo is 

het van belang te weten welke 

voeding verantwoord voor 

onze gezondheid is.

F.S. van Lente
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Deze processen spelen op veel terreinen 

een rol. De voedselindustrie ontwikkelt 

light producten door vet uit het origineel 

te halen. Vet is een smaakmaker dus zon-

der vet minder smaak. Dit wordt opgelost 

door toevoegingen die de smaak weer te-

rug moeten brengen zoals zout en suiker. 

Geraffi neerde suiker verzadigt niet, dat 

doet vet wel. Vet is al vet, maar van suiker 

word je heel erg dik omdat je niet merkt in 

welke hoeveelheden je het nuttigt.  Het is 

een merkwaardige ontwikkeling dat met 

behulp van de technologie ons voedsel 

eerst wordt “uitgekleed” en daarna weer 

wordt “aangekleed”. Een ander voor-

beeld hiervan is chocolade. Ook hier 

wordt de bitterstof, een gezonde anti-

oxidant, eruit gehaald.

Die wordt los verkocht als duur voedings-

supplement. De chocolade wordt vervol-

gens weer “aangekleed” met de nodige 

toevoegingen.

Inmiddels hebben we de beschikking 

over stevig bewerkt, verbeterd, verrijkt, 

geraffi neerd, geconserveerd, van smaak-

stoffen voorzien, eventueel voorgekookt, 

genetisch gemanipuleerd, vergast en/of 

bestraald voedsel. Wat moet ons lichaam 

hiermee? Heeft het deze toevoegingen 

nodig om zijn brandstoftank te vullen? 

Het tegendeel is waar.

Al deze stoffen belasten het lichaam der-

mate dat één van de belangrijkste peilers 

van de natuurgeneeskunde is het lichaam 

te ontgiften. Het lichaam kan van nature 

niets ondernemen om deze toegevoegde 

stoffen en bewerkingen te verteren. Ont-

giften is in de tijd waarin wij leven heel 

belangrijk. Al deze onnatuurlijke stoffen, 

waaronder ook de chemische stoffen van 

medicijnen, moeten door het lichaam 

worden verwerkt en uitgescheiden.

De lever is het ontgiftingsorgaan van het 

lichaam. Stagneert deze in zijn functie 

omdat de toestroom van schadelijke stof-

fen te groot is, dan neemt het risico op 

kanker toe.

De lever kent ontgiftingsfase 1 en 2. De 

schadelijke, in vet oplosbare stoffen, wor-

den in deze twee fasen omgezet tot wa-

teroplosbare stoffen. In fase 1 wordt een 

deel van de stoffen volledig onschadelijk 

gemaakt. Een ander deel wordt voorbe-

werkt en in fase 2 verder verwerkt. Dankzij 

de omzetting in deze fasen kunnen scha-

delijke stoffen worden uitgescheiden. Ze 

worden via de stoelgang verwijderd of via 

het bloed naar de nieren getransporteerd 

en daar tot urine gevormd om vervolgens 

uitgeplast te worden.

De reacties van de eerste fase zijn chemi-

sche omzettingen waarbij een uitgebreide 

familie van enzymen betrokken is. Deze 

enzymen zijn wat betreft hun aanmaak af-

hankelijk van mineralen, anti-oxidanten 

en vitamine B. De belangrijkste minera-

len zijn selenium, magnesium en zink. 

Bronnen van selenium zijn vis, schelp-

dieren, vlees, ei, volkoren graanproduc-

ten, knofl ook, broccoli, noten en sesam-

zaad. Magnesium is vooral te vinden in 

vis, zeevruchten, vlees, zuivel, volkoren 

graanproducten, wilde rijst, amandelen, 

sesamzaad, dopererwten, bladgroenten, 

knofl ook, banaan en dadels.

In de tweede fase maakt de lever met 

behulp van enzymen de al omgezette 

gifstoffen uit de eerste fase verder water-

oplosbaar binnen het zogeheten conju-

gatieproces. In dit proces zijn o.a. enkele 

zwavelhoudende aminozuren betrokken. 

Zwavelhoudende voedingsmiddelen die 

de lever ondersteunen zijn bijvoorbeeld 

ui, knofl ook, vis, Hüttenkäse, Biogarde, 

schapen- en geitenkaas. Gluthation 

speelt ook een rol in het conjugatiepro-

ces,  waarin o.a. Paracetamol, alcohol, 

koffi e en pesticiden worden verwerkt. 

Gluthathion is te koop als supplement 

maar relatief duur. Deze stof komt in klei-

nere hoeveelheden voor in ondermeer 

druivenpitten, pijnboompitten, koolsoor-

ten, broccoli, bosbessen, avacado, kurku-

ma, geitenmelk, bramen en frambozen.

Kennis van deze materie resulteert in bij-

na alle gevallen in het nadenken en con-

troleren welk voedsel we gebruiken. Een 

algemene leidraad hierbij is: had mijn 

(over)(groot) moeder hier voor WO II de 

beschikking over?

Voedsel,
brandstof voor het lichaam?

Gelukkig bestaat er 

ook goede chocolade!
ook goede chocolade!

✔
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DE ZES FASEN
De zes fasen worden ingedeeld in groe-

pen van twee. De eerste groep wordt de 

humorale fase genoemd en is een poging 

van het lichaam om door uitscheiding 

of ontsteking spontaan te ontgiften. De 

tweede groep is de matrixfase. Ziekte 

speelt zich hier af ter hoogte van de ma-

trix. In het midden van deze fase loopt 

een scheidingslijn die de biologische ce-

suur wordt genoemd. Bij overschrijding 

van deze cesuur worden de toxines van 

buiten naar binnenin de cel gedrongen. 

De derde groep is de cellulaire fase waar-

in de cel in zijn functie wordt belemmerd 

en kan degenereren tot kankercel of af-

sterft.

EXCRETIEFASE
In deze fase worden toxines verwijderd 

door verhoogde uitscheidingsprocessen. 

Hier merkt de betreffende persoon niets 

van, er zijn geen klachten. Draineren en 

ontgiften kunnen het fysiologische pro-

ces versnellen en de kans op herhaling 

reduceren.

2 Amber A. van Namen

Dr. H.H. Reckeweg beschreef in de jaren ‘50 de 

ontwikkeling van ziekte en herstel. Hij maakte een 

indeling van zes fasen met de daarbij behorende 

reacties van het afweersysteem op toxines waarin alle 

ziekten of stoornissen kunnen worden geclassificeerd. 

Tevens maakte hij een twee- dimensionale grafische 

weergave van de voortschrijdende (progressieve) en de 

terugdringende (regressieve) ontwikkeling van ziekte. 

Op de horizontale as zijn de zes fasen uitgezet en op de 

verticale as de verschillende organen en weefsels naar 

hun embryologische oorsprong. Van de moderne versie, 

die nu de Ziekte Evaluatie Tabel wordt genoemd, wordt 

in de natuurgeneeskundige praktijk gebruik gemaakt 

om verschuiving van symptomen goed te kunnen 

interpreteren. Daarnaast is het makkelijker om te bepalen 

welke preparaten bij de ziektefase kunnen worden ingezet 

om een goede genezingsontwikkeling te krijgen.

ONTWIKKELING VAN 
ZIEKTE EN GENEZING
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ONTSTEKINGSFASE
Deze fase kenmerkt zich door lokale, 

acute ontstekingen. Op deze natuurlijke 

manier kunnen snel veel toxines worden 

opgeruimd. De patiënt vertoont hierbij 

klassieke kenmerken van een ontste-

king. Het immuunsysteem versterken of 

ondersteunen met eventuele drainage is  

belangrijk om te herstellen.

DEPOSITIEFASE
Wanneer er te veel toxines zijn om door 

middel van excretie op te ruimen of het 

ontstekingsproces is geblokkeerd, dan 

zullen toxines worden opgeslagen in 

bindweefsel of de extra cellulaire matrix. 

Dit proces verloopt onopvallend. Hoewel 

er slechts enkele signalen zijn, is de depo-

sitiefase wel gevaarlijk. Wanneer dit niet 

adequaat wordt behandeld, is het slechts 

een kwestie van tijd dat toxines de cel  

binnendringen. Draineren en ontgiften is 

in deze situatie belangrijk. 

IMPREGNATIEFASE
Toxines zijn in deze fase de cellen binnen-

gedrongen of hebben zich gebonden aan 

proteoglycanen in de matrix. Hierdoor 

ontstaan functieveranderingen, zoals het 

blokkeren van enzymen, metabole syste-

men, mitochondrieën, enz. Deze situatie 

kan jarenlang blijven bestaan. Bij het bin-

nendringen van virussen in de cel kan er 

door de actie van het immuunsysteem 

een directe verschuiving plaatsvinden 

naar een ontstekingsfase waardoor snel 

herstel op kan treden. 

DEGENERATIEFASE
In dit stadium is het afweersysteem niet 

meer in staat toxines uit de cel te verwij-

deren. Er ontstaat celschade en uiteinde-

lijk celdood. Op lange termijn ontstaat 

weefselverlies. Deze fase bevat chroni-

sche degeneratieve aandoeningen.

DIFFERENTIATIEFASE
Karakteristiek voor deze fase is abnor-

male weefselgroei. Cellen verliezen door 

genmutaties hun specifieke functie. 

Deze cellen kunnen zich verplaatsen naar 

andere locaties. Alle kwaadaardige tumo-

ren en vormen van kanker behoren tot de 

differentiatiefase. In de inpregnatie-, de-

generatie- en differentiatiefase moet op 

cellulair en matrix niveau worden ontgift, 

lymfedrainage worden versterkt en uit-

scheidingsorganen worden ondersteund.

ZIEKTE-EVOLUTIE
Het ziekteproces kan verschuiven van de 

ene fase naar de andere en van het ene 

weefsel naar het andere. Een verschuiving 

van links naar rechts en/of van boven naar 

beneden betekent progressie (het voort-

schrijden van het ziekteproces). Dit kan 

ontstaan door remming of onderdrukking 

van het natuurlijke biologische afweer-

mechanisme van het lichaam. Een ver-

schuiving van rechts naar links en /of van 

beneden naar boven betekent regressie 

(het terugdringen van het ziekteproces. 

Dit betekent verbetering van de ontgif-

tingstoestand. Men is op weg naar gene-

zing. Een verschuiving kan ook over meer-

dere fasen tegelijk gaan, bijvoorbeeld bij 

een virusinfectie die van de impregna-

tiefase naar de ontstekingsfase gaat.

ONTWIKKELING VAN 
ZIEKTE EN GENEZING
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ONTGIFTING
Bij het ontgiften van toxines zijn verschil-
lende systemen betrokken die elk op 
hun wijze actief deelnemen aan het 
onschadelijk maken en uitschei-
den van toxische stoffen. 

EXTRACELLULAIRE MATRIX
De extracellulaire matrix, die in nauw 

contact staat met de intracellulaire ma-

trix, is het weefsel dat alle cellen omvat. 

Het wordt ook wel grondsubstantie of 

basisbioregulatiesysteem (BBRS) ge-

noemd. Het vormt de ruimte tussen de 

slagaderlijke bloedbaan en de cel waar-

door zuurstof en voedingsmiddelen wor-

den toegevoerd enerzijds. Anderzijds 

vormt het de ruimte tussen de cel en het 

lymfvaatstelsel en de aderlijke bloedbaan 

waardoor afvalstoffen en koolzuur wor-

den afgevoerd. Hormonen en zenuwprik-

kels, via transmitters, zijn eveneens van 

de matrix afhankelijk om de cel te berei-

ken. De fijnmazige structuur van de ma-

trix bestaat uit een microscopisch driedi-

mensionaal web van proteoglycanen dat 

als een biofysische filter functioneert om 

stoffen selectief door te laten. Een goed 

functionerend afweersysteem ruimt daar 

de toxische stoffen op. De levenskwaliteit 

van de cel hangt af van de zuiverheid van 

dit biofysische filter, en de doeltreffend-

heid van het lokale afweersysteem. Is het 

filter verstopt doordat afvalstoffen zich 

hechten aan proteoglycanen dan kun-

nen voedingsstoffen, prikkels en zuurstof 

niet in de cel komen, waardoor de cel 

uithongert, dreigt te stikken, de afweer 

wordt belemmerd, de elektrolieten huis-

houding verstoord raakt en de zuurgraad 

ontspoort. De kans op de vorming van een 

kankercel wordt onder deze omstandig-

heden heel groot. 

  

De extracellulaire matrix is het belang-

rijkste regelsysteem waarvan de kwaliteit 

bepalend is voor de kwaliteit van leven. 

Belangrijke levensfuncties zoals stof-

wisseling, temperatuur, celademhaling 

doorbloeding, zuur-base-evenwicht, spe-

cifieke en niet-specifieke afweer worden 

hier geregeld. De matrix is overal aanwe-

zig en omgeeft alle cellen. Via dit systeem 

is het mogelijk dat cellen indirect contact 

maken en zich op elkaar afstemmen waar-

door de afzonderlijke lichaamselementen 

zich manifesteren als een geheel.

HYPOFYSEVOORKWAB-
BIJNIERSCHORSSYSTEEM
De hormonen van de hypofyse en de bij-

nieren hebben een stimulerende en regu-

lerende werking op ontstekingen in het 

bindweefsel. Een ontsteking is de snelste 

manier om toxines te verwijderen door een 

algehele mobilisatie van de afweercellen. 

NEURALE AFWEER
Door de neurale afweer ontstaan reflexen 

die irritatie veroorzaken waardoor andere 

regelmechanismen in werking treden.

LEVER
In de lever worden toxische stoffen bio-

chemisch omgezet om ze geschikt te ma-

ken voor uitscheiding. Hiermee speelt de 

lever een zeer belangrijke rol in het ont-

giften van het lichaam. Wanneer de lever 

zijn taak niet goed aan kan, wordt het gif 

in de lever gestapeld. De lever kan al ge-

ruime tijd met gifstapeling bezig zijn voor 

er klachten ontstaan. Deze situatie wordt 

daardoor niet snel herkend.

2 Amber A. van Namen

10
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Voedingsadvies bij kanker

Eiwitten  Geen vlees, vis of gevogelte. Dagelijks een zachtgekookt ei of een rauwe eidooier door een 
sausje is wel toegestaan. Van de zuivelproducten is alleen rechtsdraaiende yoghurt (Biogarde), 
Moerman kaas of geitenkaas toegestaan.

Fruit  Minimaal 3 stuks fruit per dag. Het maximum is zo veel als u lust. Vers geperst vruchtensap 
maximaal 200cc. Gedroogde ongezwavelde vruchten zijn toegestaan

Groente Zo veel mogelijk, alle soorten, 500 tot 1000 gram per dag waar van een gedeelte rauw geperst.

Aardappelen Toegestaan 2-3 keer per week eko-aardappelen in de schil gekookt.

Paddenstoelen Alleen van biologische teelt.

Granen Alle volkoren granen en graanproducten zijn toegestaan. Brood zonder bakkersvet. 

Gekiemde zaden en granen  Kiemgroenten zijn waardevolle vitaminerijke producten die het liefst dagelijks gegeten worden.

Olie en boter  Koudgeperste olie zoals lijnzaadolie, hennepzaadolie, olijfolie (ook geschikt om licht te bakken) 
en roomboter zijn toegestaan. Geen pinda- of arachideolie.

Noten en zaden Alle (liefst) rauwe noten en zaden zijn toegestaan, geen pinda’s.

Kruiden en specerijen Specerijen met mate. Alle tuinkruiden zijn toegestaan, maak er veel gebruik van.

Zoetstoffen  Geen suiker en suikervervangers gebruiken. Stevia is onbeperkt toegestaan en honing maximaal 

1 dessertlepel per dag.

Dranken  Het liefst gezuiverd water door (omgekeerde osmose systeem) ongeveer 1,5 liter per dag. Koffie 
maximaal 2 kopjes per dag. Groene thee of rooibosthee (biologisch) zijn toegestaan. Geen 
alcoholische dranken met uitzondering van 1 glas rode wijn per dag. 

Cacao  Maximaal 1 blokje pure chocola per dag met zo hoog mogelijk cacaogehalte.

Kunstmatigetoevoegingen  Geen voedsel gebruiken met kunstmatig toegevoegde stoffen. Geen voedsel uit de magnetron.
en bewerkingen  Geen gefrituurd voedsel. Zo kort mogelijk zachtjes bakken, braden en koken. 

Algemene richtlijnen  Goed kauwen, ook op sap (30-40 keer per hap). Eet zoveel mogelijk rauw en onbewerkt 
biologisch voedsel. Niet eten wat niet wordt verdragen of tegenstaat. Voedsel niet af laten koelen 
en opnieuw opwarmen. 

BINDWEEFSEL
Toxines die niet direct kunnen worden 

verwerkt, slaan zich op in het bindweef-

sel. Bij hoge concentraties van gifstoffen 

treden ontstekingen op. Afweer in het 

bindweefsel vindt plaats door lymfocyten 

en macrofagen. Toxines die in het bind-

weefsel worden gebonden, worden via de 

lymfe afgevoerd naar het bloed.   

BEHANDELING
Een goede behandeling van zieken of hen 

die klachten hebben, dient te bestaan 

uit ondersteuning, stimulering of regu-

lering van de hiervoor beschreven regel-

mechanismen. Dat geeft de meeste kans 

op volledig herstel. Onderdrukkende 

therapieën kunnen soms nodig zijn als 

regulatie zoveel energie kost dat er een 

onhoudbare of levensbedreigende situ-

atie ontstaat. In andere gevallen is een 

onderdrukkende therapie niet wenselijk. 

Het kan de klachten wegnemen maar het 

eigenlijke ziekteproces gaat vaak door en 

verslechtert zelfs, waardoor na verloop 

van tijd andere klachten ontstaan. 

REGULATIEBLOKKADE
Zoals eerder is vermeld is regulatieblok-

kade het fenomeen dat regelmecha-

nismen in meerdere of mindere mate 

deficiënt zijn waardoor een chroni-

sche “ziekte” toestand ontstaat. Het is  

kenmerkend dat hierbij stimulerende 

therapieën niet helpen. Wanneer een  

regulatieblokkade gekenmerkt wordt 

door chronische ontstekingen, moet  

eerst de matrix gereinigd en de lymfe-

drainage op gang gebracht worden.  

Kenmerkt het zich door vage klachten 

zoals vermoeidheid, hoofdpijn, futloos-

heid, zeurende pijnen zonder tekenen 

van ontstekingen, dan dient de afweer 

gestimuleerd te worden. Dit heeft tot 

doel een acute ontsteking uit te lokken  

waardoor een goede opruiming van  

toxines op gang komt. Pas daarna kan 

met een gerichte therapie verder be- 

handeld worden.

11
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Een basisprincipe is: eet zo min moge-

lijk bewerkt voedsel. Daarnaast hebben 

we te maken met producten die zijn  

bewerkt om bijvoorbeeld de houdbaar-

heid te bevorderen. Door de wetgeving 

is een producent verplicht te vermelden 

op de ingrediëntenlijst welke stoffen het 

product bevat. Daar worden o.a. de toe-

voegingen benoemd zoals E nummers 

of, in plaats daarvan, 

de stofnaam. Bijvoor-

beeld: mononatrium-

glutamaat in plaats van 

E621. Een stof die als 

smaakversterker de eet-

lust opwekt bij het eten 

van chips, borrelnoot-

jes, fritessaus, kroe-

poek, allerlei kruiden, 

worsten, frikadellen, 

etc. Ook een stof die 

royaal in het “Chinese” 

eten wordt aangetrof-

fen. De lijst met scha-

delijke bijwerkingen is 

erg lang. Het kan ondermeer leiden tot 

neurologische problemen en hyperacti-

viteit. E621 is gewoon toegelaten terwijl 

bij regelmatig gebruik de risico’s voor 

de gezondheid groot zijn.

Vrijwel alle light producten bevatten 

kunstmatige zoetstoffen. Vele worden 

o.a. verrijkt met aspartaam. Door de 

voortdurende discussies en de bekend-

heid van een Italiaans onderzoek dat 

dit product kankerverwekkend is, heeft 

men de naamgeving uitgebreid. Het 

heet nu ook wel aminosweet. Het is ove-

rigens nog steeds toegelaten. Dit schetst 

de waarde van het weten wat u eet!

Om uw speurtocht bij aankopen te ver-

gemakkelijken, is er een waaiertje van 

kaartjes op creditcard formaat van Me-

dica Natura. Hierop is beknopt weerge-

ven welke u zonder risico kunt gebrui-

ken en welke u beter kunt vermijden. 

Deze lijst is zorgvuldig en nauwkeurig 

samengesteld. Toch valt ook hierover 

te discussiëren. Een stof is pas toxisch 

bij een bepaalde hoeveelheid. Zo is een 

minimale hoeveelheid sorbitol in een 

voedingssupplement als een zuigtablet 

Vitamine B12 noodzakelijk om de op-

name te bevorderen. Deze hoeveelheid 

is zo klein dat men niet hoeft te vrezen 

voor schadelijke bijwerkingen. Maar als 

daarnaast kauwgom, light producten en 

dergelijke met deze stof worden genut-

tigd, kan de schaal wel doorslaan naar 

de verkeerde kant. Toxisch = giftig en 

bevordert het risico op kanker.

Hiernaast vindt u een lijst van E num-

mers die met de huidige kennis als veilig 

kunnen worden beschouwd. Overigens 

kan op elke stof een overgevoeligheids-

reactie optreden. Bij deze stoffen is dat 

zeldzaam en niet te verwachten. Daar-

mee is niet gezegd dat deze E nummers 

van waarde zijn voor uw gezondheid. Op 

de natuurlijke stoffen na zijn de meeste 

synthetisch bereid.  De meeste biolo-

gische producten bevatten geen onge-

wenste E-nummers. Dus een logische 

keuze is biologisch!

2 F.S. van Lente

Waar haalt u de kennis vandaan om te weten of het eten veilig is?

HOE VEILIG IS UW ETEN?

Vermijd alle E600 nummers 
m.u.v. bovenstaande!
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KLEURSTOFFEN
E100 Curcumine (geelwortel)
E101 Riboflavine (vit B2)
E140 Chlorofylen/fylinen
E141 Kopercompl. van E140 
E160 Carotenoïden
E160a(i) Bèta-caroteen
E160a(ii)  Alfa-, bèta- en gamma-caroteen  

(gemengde carotenoïden)
E160b Anatto
E160c Paprikaextract
E160d Lycopeen
E160e/f Caroteenafgeleiden
E161b Luteïne
E162 Bietenrood, betanine
E163  Anthocyanen (m.n. rode, paarse en 

blauwe kleurstof uit fruit)
E170 Calciumcarbonaten (kalk) 
E171 Titaandioxide(pigmentwit)
E172 IJzer(hydr)oxiden

CONSERVEERMIDDELEN
E249 Kaliumnitriet
E250 Natriumnitriet
E260 Azijnzuur
E262/263 Acetaten
E270 Melkzuur
E290 Kooldioxide
E296 Appelzuur
E297 Fumaarzuur

ANTIOXIDANTEN
E300 Ascorbinezuur (vitamine C)
E301/302 Ascorbaten
E304 Vetzuuresters van ascorbinezuur
E306/309 Tocoferolen (vitamine E soorten)
E313 Thiodipropionzuur
E315 Erythorbinezuur
E316 Natriumerythorbaat
E319 t-Butylhydroxyanisol (BHA)

VOEDINGSZUREN (deels ook conserverend)
E322 Lecithinen
E325-327 Lactaten
E330 Citroenzuur
E331-333 Citraten
E334 L(+)-wijnsteenzuur
E335 Natriumtartraten
E337 Natrium-kaliumtartraat
E350-352 Malaten
E353 Meta-wijnsteenzuur
E354 Calciumtartraat
E355 Adipinezuur
E356/357 Adipaten
E363 Barnsteenzuur
E365 Natriumfumaraat
E370 Delta-Lacton
E375 Nicotinezuur (niacine, vit. B3)
E380 Triammoniumcitraat
E381 Ammoniumferricitraten
E387  Oxystearine (mengsel glyceriden, 

stearinezuur, vetzuren) 
E388 Thiodipropionzuur

EXTRACTIEMIDDELEN
Aceton
Ethanol, ethylacohol 

VERDIKKINGS- EN GELEERMIDDELEN/
EMULGATOREN/STABILISATOREN
E400 Alginezuur
E402 Kaliumalginaat
E403 Ammoniumalginaat
E404 Calciumalginaat
E410 Johannesbroodpitmeel
E412 Guargom
E414 Arabische gom (acaciagom)
E415 Xantaangom
E418 Gellangom
E420 Sorbitol (als emulgator)
E440 Pectines
E425 Konjacgom
E440 Pectines
E441 Gelatine (voorheen E485)
E442 Ammoniumfosfatiden
E460 Cellulose
E461 Methylcellulose
E464  Hydroxypropylmethylcellulose 

(HPMC)
E470 Zouten van vetzuren
E471 Mono- en diglyceryden van vetzuren
E472a-d Esters van E471
E473 Suikeresters van vetzuren
E474 Suikerglyceriden
E475/476 Polyglycerolesters
E479  Therm. Geoxideerde sojaolie  

veresterd
E481 Natriumstearoyllactaat
E482 Calciumstearollactylaat

ZUURTEREGELAARS / ANTIKLONTER- EN  
RIJSMIDDELEN
E501/4/5 Carbonaten
E507 Zoutzuur (hydrochloride)
E509/510 Chloriden
E516 Calciumsulfaat (gips)
E517 Ammoniumsulfaat
E524 Natronloog
E526 Calciumhydroxide
E528 Magnesiumhydroxide
E529 Calciumoxide
E530 Magnesiumoxide
E542 Beendermeel
E550 Natriumsilicaten
E551 Siliciumdioxide
E552 Calciumsilicaat
E553 Magnesiumsilicaat
E557 Zinksilicaat
E558 Bentoniet
E559  Kaolien (natriumcalciumaluminium-

silicaat)
E570 Vetzuren (o.a. stearinezuur)
E571 Ammoniumstearaat
E572 Magnesiumstearaat
E573 Aluminium/Calciumstearaat
E574 Gluconzuur
E575 Glucono-delta-lacton
E576-579 Lactaten
E585 Ferrolactaat

SMAAKVERSTERKERS
E620 (L-)glutaminezuur
E636 Maltol
E637 Ethylmaltol
E640 (Natriumzout van) glycine

ANTISCHUIMMIDDELEN,  
MEELVERBETERAARS, GLANSMIDDELEN
E901 Bijenwas
E902 Candillawas
E904 Schellak
E908 Rijstzemelwas
E915 Colofonium esters (uit pijnboom)
E920 L-cysteïne
E930 Calciumperoxide

VERPAKKINGS- en DRIJFGASSEN,  
ZOETSTOFFEN EN STABILISATOREN
E938 Argon
E939 Helium
E941-942 Stikstof
E947 Waterstof
E948 Zuurstof
E957 Thaumatine
E960  Stevia (natuurlijk zoetmiddel:  

honingkruid)
E965 Maltitol 
E966 Lactitol 
E999 Quillaia-extract
E1000 Cholinezuur
E1100 Amylase
E1103 Invertase
E1200 Polydextrose
E1201 Polyvinylpyrrolidon
E1202 Polyvinylpyrrolidon (onoplosbaar)

GEMODIFICEERDE ZETMELEN
E1400 Dextrine
E1401 Zuurbehandeld zetmeel
E1402 Alkalibehandeld zetmeel
E1403 Gebleekt zetmeel
E1410 Monozetmeelfosfaat
E1411 Dizetmeelglycerol
E1412 Dizetmeelfosfaten
E1413 Gefosfateerd dizetmeelfosfaat
E1422 Geacetyleerd dizetmeeladipaat
E1423 Geacetyleerd dizetmeelglycerol

OVERIGE, NIET OFFICIËLE ADDITIEVEN 
Vitamine B12

KUNSTMATIGE ZOETSTOFFEN
Niet gebruiken: 
E950 = acesulfaam-K, E951 = aspartaam, 
E952 = cyclamaat, E954 = sacharine. 
E420 (sorbitol) kan met mate - wees terughou-
dend met grote hoeveelheden.
Kan dan diarree veroorzaken. Sorbitol is naast 
zoetstof ook emulgator. 
Vrijwel alle gezoete LIGHT-producten bevatten 
kunstmatige zoetstoffen!
Als op een product staat “geen suiker toege-
voegd” dan is het verdacht.

SMAAKVERSTERKERS
Vermijd E621 t/m E635
Smaakversterkers worden ook vaak 
gedeclareerd onder de volgende namen: 
glutamaat,  natriumglutamaat, 
sodiumglutamaat, nononatriumglutaaat, 
monosodiumglutamaat, kaliumglutamaat, 
monokaliumglutamaat, potassiumglutamaat 
e.d. Alles met “glutamaat” vermijden. 

Veilig E-nummers overzicht

Vermijd alle E600 nummers 
m.u.v. bovenstaande!
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“Eigenlijk tob ik al vanaf mijn 35ste 

jaar met mijn gezondheid. Het begon 

allemaal met een verstopte neus en 

ik kreeg steeds minder lucht. Toen ik 

45 jaar was ben ik met deze klachten 

naar de dokter gegaan. Deze stuurde 

mij direct door naar het ziekenhuis, 

omdat één long nog maar voor zeven 

procent werkte. Na twee dagen werd ik 

opgenomen. De arts in het ziekenhuis 

gaf aan dat ik de ziekte van Wegener 

had en dat hier  gemiddeld maar één 

jaar voor stond. Daar schrik je geweldig 

van, er gaat dan veel door je heen. Ook 

voor mijn vrouw was deze diagnose erg 

confronterend, mede omdat de huisarts 

aangaf dat zij zich op het ernstigste 

moest voorbereiden. 

Een periode van onderzoeken brak aan, 

een halfjaar lang heb ik constant in het 

ziekenhuis gelegen. Door de ziekte van 

Wegener was er weefselgroei in mijn 

bronchiën ontstaan. In Groningen heb 

ik driemaal een laserbehandeling gehad 

waarmee de weefselgroei werd verbrand. 

Er kwam niet alleen weefselgroei in de 

bronchiën, maar ook in de slijmvliezen 

van mijn hoofd. Vooral mijn ogen waren 

erg aangedaan. Drie jaar later ben ik nog 

eens 18 keer bestraald en ik denk dat het 

mede hierdoor komt dat ik er nog steeds 

ben. Het is een wonder dat ik nog leef, 

ondanks dat ik elk jaar in het ziekenhuis 

heb gelegen.

Veel professoren hebben zich gebogen 

over mijn ziekte, vooral omdat het 

zo’n aparte aandoening is. Toch is het 

nog steeds niet duidelijk hoe deze kan 

ontstaan, ondanks de vele onderzoeken 

die er zijn gedaan. Ik heb vaak een 

bronchoscopie gehad om de diagnose 

bevestigd te krijgen. Toch vonden niet 

alle artsen dat ik de ziekte van Wegener 

had, want sommigen dachten aan 

kanker. Wij schrokken meer bij het 

woord kanker, dan bij de ziekte van 

Wegener.

De longarts gaf op een gegeven moment 

aan dat ze niks meer voor mij konden 

doen. Daarop ben ik terug naar de 

huisarts gegaan die mij doorstuurde 

naar een Moerman arts.  Samen 

met mijn vrouw zijn we intensief het 

Moerman dieet gaan volgen. Met het 

roken ben ik gelijk gestopt bij de eerste 

ziekenhuis opname. Nu moest ik ook 

stoppen met het drinken van koffie en 

het eten van vlees, terwijl ik dit juist 

zo lekker vond. Verder moest ik vooral 

veel gekookte en rauwe groente eten 

met zilvervliesrijst. Het dieet was niet 

2 S.H.N. Kooistra

de longarts gaf op een gegeven  
moment aan dat ze niks meer  

voor mij konden doen

‘Onze visie op voeding is 
     totaal veranderd.’

Voordat de 75-jarige heer D. Karsdorp ziek werd,  

was hij een echt gezelschapsmens. Als hij ’s avonds 

klaar was op het werk, dan werd de koffiepot voor de 

volgende dag alvast gereed gezet. Ook rookte hij veel-

vuldig. Nadat hij als diagnose de ziekte van Wegener 

kreeg, is zijn voeding totaal veranderd. 

Nieuwsbrief 11  - Stichting Voorlichting Natuurgeneeskunde14

Nieuwsbrief-SVN-11a.indd   14 15-12-11   13:58



altijd gemakkelijk vol te houden. Vooral 

het rauwe ei wat ik ’s morgens moest 

eten, was vreselijk vies en er zat weinig 

smaak aan het eten. Je mocht maar 

weinig zout en geen jus. Gelukkig kreeg 

mijn vrouw het voor elkaar om met 

kruiden er meer smaak aan te krijgen. 

Bepaalde ingrediënten voor het dieet 

waren moeilijk te verkrijgen. Het kon 

niet gehaald worden bij de supermarkt 

in de buurt, maar bij speciale winkels 

in de omstreken. Bovendien hadden we 

zelf een groentetuin, waar we groenten 

verbouwden. We vonden het dieet wel 

belastend, vooral mijn vrouw. Ze was 

veel meer tijd kwijt met het koken en 

met de inkopen ervan. Onze kinderen 

waren nog thuis, dus vaak maakte ze 

twee verschillende maaltijden klaar. 

Het Moerman dieet hebben we één 

jaar strak gevolgd en we hebben drie 

jaar bij de Moerman arts gelopen. Zelf 

heb ik er nooit zoveel vertrouwen in 

gehad, maar ik bemerkte dat ik me er 

beter bij voelde. Het zorgt vooral voor 

een goede stoelgang en het stimuleert 

de uitscheiding van afvalstoffen uit je 

lichaam. Bij alle chemische medicatie 

was dit van groot belang.

Nadat wij begonnen waren met het 

Moerman dieet verklaarden mensen 

in onze omgeving ons voor gek. Onze 

kinderen vonden het eerst ook apart, 

maar zij deden wel mee met het dieet 

zoals minder vlees en meer groente. Nu 

hebben mijn kinderen bepaalde dingen 

juist overgenomen, zoals het eten van 

zilvervliesrijst. Vanuit de familie werd 

er wel aan ons gedacht. Op sommige 

verjaardagen zorgden ze voor bietensap, 

sinasappelsap of wortelsap, wat ik alleen 

maar mocht drinken. Gelukkig was er 

dus vanuit mijn sociale contacten wel 

begrip, ze begrepen dat ik alles wilde 

proberen. 

Onze visie op voeding is totaal veranderd. 

We eten nog steeds een kom rauwkost 

voor het eten, volkoren producten en 

weinig vlees, ondanks dat we er veel van 

houden. ’s Morgens beginnen we eerst 

met sinaasappelsap. De zilvervliesrijst 

wisselen wij nu af met aardappels, zodat 

het toch lekker blijft. Helaas heb ik mijn 

groentetuin op moeten geven, maar nog 

steeds eten we veel groente, het liefst 

onbespoten. Chinees komt eigenlijk 

nooit op tafel, hooguit één keer in de 

twee maanden en dan koken wij het zelf. 

Toch blijf ik erg vatbaar voor ziektes. 

Ik moet altijd opletten, want als er veel 

mensen in een ruimte zijn, dan pak ik zo 

een virus mee. Ook als er in mijn bijzijn 

gerookt wordt, lijd ik hieronder. Ik ben 

dankbaar dat ik nog steeds samen met 

mijn vrouw mag leven. We kunnen nog 

lopen en staan waar we willen en dat is 

een voorrecht. Wij proberen om overal 

het positieve uit te halen en blijmoedig 

te blijven. Wij hebben veel steun gehad 

aan onze kinderen en ons geloof.”

‘Onze visie op voeding is 
     totaal veranderd.’
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