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wat is kanker?
hoewel kanker een aandoening is die in de oudheid al voorkwam, is het de meest gevreesde ziekte die in plaats van teruggedrongen te zijn, nog steeds toeneemt. inmiddels
is kanker hart- en vaatziekten voorbij gestreefd als nummer 1 op de ranglijst van meest
voorkomende ziekten. Mogelijk zit de oorzaak in het feit dat er niet voldoende inzicht is in
het fenomeen kanker.
2 Amber A. van Namen

apOptOse

OXidatieve stress

Kanker kenmerkt zich door een ongebrei-

Per dag delen zich 1 miljoen cellen. Daar-

delde groei van cellen die een kwaadaar-

van lopen 10.000 cellen schade op door

dige tumor vormen. Cellen hebben het

oxidatieve stress. Oxidatieve stress is een

vermogen zichzelf af te breken als ze oud

situatie die ontstaat als er onvoldoende

of slecht zijn (apoptose) en een nieuwe,

stoffen aanwezig zijn om vrije radicalen

vervangende, cel te genereren. Kanker-

(moleculen met een onvolledige mole-

cellen missen echter het vermogen zich-

cuulstructuur) te binden. Deze situatie

zelf af te breken.

ontstaat wanneer de cel zich in een ver-

gelukkig hebben we ook mechanismen in ons
lichaam om kankercellen te doden.
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kankercellen

vuilde omgeving bevindt. Elke cel bevat

Iedereen maakt dagelijks kankercellen

een aantal mitochondrieën, die de ener-

aan. Gelukkig hebben we ook mechanis-

giecentrales van het lichaam zijn. Bij de

men in ons lichaam om kankercellen te

aanmaak van energie ontstaan afvalstof-

doden. Wanneer deze mechanismen niet

fen in de vorm van vrije radicalen. Daar is

meer in staat zijn alle kankercellen te do-

niets mis mee, want vrije radicalen vervul-

den ontwikkelt zich een kankergezwel.

len tal van zinvolle fysiologische functies.

Alleen wanneer er te weinig stoffen voor-

de reddingsoperatie succesvol te maken.

kunnen we er van uitgaan dat elke aan-

handen zijn om vrije radicalen te binden

Men biedt niet de juiste hulp door direct

passing in het lichaam een doel heeft. Zo-

gaat het fout en ontstaat er oxidatieve

het kankergezwel te bestrijden zonder

als we op elk terrein in de natuur kunnen

stress. Daardoor raken structuren van or-

behandeling van het vergiftigingsproces.

waarnemen is dat doel niet om zichzelf te

ganellen in de cel beschadigd. Bovendien

Daardoor zou de eerste reddingsoperatie

vernietigen maar in eerst instantie altijd:

ontstaat er zuurstofgebrek, en daardoor

teniet worden gedaan. De reddingsopera-

OVERLEVEN. Cellen die zich in een ver-

verzuring, in en rond de cel. Waar niet

tie moet in de eerste plaats gericht zijn op

vuilde, zuurstofarme, verzuurde omgeving

voldoende zuurstof is, kan geen of weinig

ontgifting, reiniging, het vangen van vrije

bevinden worden gedwongen hun zoge-

energie worden aangemaakt. Zou het li-

radicalen, het verminderen van oxidatieve

noemde oncogenen te veranderen om de

chaam hier niets tegen ondernemen dan

stress en toevoer van zuurstof naar de

manier van energieproductie en celgroei

zou de cel dood gaan.

cellen. Zodra er weer voldoende zuurstof

te wijzigen met het doel te overleven.

kanker moet worden gezien
als een alarmbel

glucOse
Kankercellen maken energie aan door
een anaerobe glysolyse proces. Dat wil
zeggen dat er geen zuurstof voor nodig

Overleving

de cel binnen komt, wordt er weer over-

is. De restproducten worden omgezet

De cel heeft echter het vermogen zich op

gegaan op de normale vorm van energie-

in melkzuur dat naar de lever wordt af-

het zuurstofgebrek aan te passen door

productie. Pas als de juiste behandeling

gevoerd. In de lever wordt het melkzuur

over te gaan op een andere manier van

daarvoor in gang is gezet, kan gericht op

weer omgezet in glucose. Dit proces

energie aanmaak. Wanneer er 35% of

de tumor worden behandeld.

wordt lactaatfermentatie genoemd. Voor

meer reductie van zuurstof is, worden de

anaerobe glycolyse is 15 x meer glucose

genen gedwongen te muteren en ontstaat

genMutatie

nodig dan voor aerobe glycolyse om de-

een kankercel. Daardoor kan er ener-

De laatste jaren hebben we onze mening

zelfde hoeveelheid energie aan te maken.

gie aanmaak plaatsvinden uit afvalpro-

over genen behoorlijk bij moeten stellen.

De energie door anaerobe glysolyse is wel

ducten, met name melkzuur, zonder dat

De celbioloog Bruce Lipton ontdekte dat

sneller beschikbaar. Om aan de voedings-

daarvoor zuurstof nodig is. Hoewel het

cellen waaruit de celkern verwijderd is,

behoefte van de sneldelende kankercellen

minder effectief is en er bijwerkingen ont-

nog maanden lang het zelfde gedrag en

te voldoen zullen er voedingsstoffen van

staan, kan op deze manier het afsterven

reactie op de omgeving blijven vertonen.

omringende cellen worden onttrokken.

van een orgaan of bepaalde weefsels voor

Hieruit blijkt dat niet de genen het gedrag

Ook worden er meer bloedvaatjes aange-

even worden voorkomen.

van de cel bepalen. DNA heeft dus niet de

legd om meer voedingstoffen aan te kun-

Het ontstaan van kanker is niet een wil-

leiding van de cel maar past zich aan op de

nen voeren. Wanneer in deze situatie het

lekeurige grillige actie van het lichaam

reactie van de cel op zijn omgeving. DNA

ontgiftingsproces niet goed op gang komt

maar een ingenieuze eerste reddingsope-

fungeert als het ware als een controlepa-

en er te weinig vitale stoffen worden aan-

ratie. Kanker moet worden gezien als een

neel. Genmutaties zijn geen willekeurige

geboden, zal het kankergezwel het gezon-

alarmbel. Zodra de alarmbel gaat rinke-

zinloze gebeurtenissen. Hoewel we lang

de weefsel verwoesten waardoor uiteinde-

len moeten er hulptroepen bij komen om

niet alles kunnen verklaren en begrijpen

lijk het hele lichaam zal wegteren.

Organellen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nucleolus (celkernlichaampje)
Nucleus (celkern)
Ribosomen
Blaasje
Ruw endoplasmatisch reticulum (RER, R van rough)
Golgi-apparaat
Microtubule
Glad endoplasmatisch reticulum (SER, S van smooth)
Mitochondriën
Peroxisoom
Cytoplasma
Lysosoom
Centriolen
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OOrZaken van het Ontstaan
kanker is geen willekeurige auto-immuunreactie maar een reactie op vergiftiging van
het milieu waarin cellen zich bevinden. Ons lichaam beschikt over een uitgebreid
regulatiesysteem dat meestal in staat is om alles wat ons lichaam uit
balans brengt te reguleren. in sommige gevallen, zoals
bij kanker, gaat het fout. dit kan zich voordoen als de
ontgifting wordt ondermijnd (en) of als de factoren
die ons lichaam uit balans brengen sterker zijn
dan het ontgiftingssysteem.

2 Amber A. van Namen
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psyche

mus, de hypofyse en de bijnieren. Door de

Alles wat zich op emotioneel gebied afspeelt

beïnvloeding van deze organen op elkaar

heeft zijn weerslag op ons fysieke lichaam.

is er een directe relatie tussen het zenuw-

Bij kanker spelen vastzittende emoties een

stelsel en het hormoonstelsel. Hormonen

rol waardoor gevoelens van vreugde, stabi-

maken deel uit van ons immuunsysteem en

liteit, harmonie en vrede zijn verstoord. Elke

dit maakt weer deel uit van het ontgiftings-

vastzittende emotie geeft verandering in de

systeem. Vastzittende emoties blokkeren

daarbij behorende biochemische reacties.

dus niet alleen de psyche maar ook het ont-

Bovendien leidt de chronische stress die

giftingssysteem. Hoe groter de emotionele

daaruit voortkomt tot een verstoorde stress-

blokkade is, hoe meer kans we hebben om

as. De stress-as bestaat uit de hypothala-

kanker te ontwikkelen.

VAN KANKER
Overtuigingen

Melatonine controleert een gen dat er

Magnetron

De relatie tussen psyche en lichaam komt

voor zorgt dat cellen hun normale levens-

Voeding die in de magnetron is bereid,

ook tot uitdrukking in onze overtuigin-

duur niet overschrijden. Cellen die te lang

is goed om de maag te vullen maar heeft

gen. Als we verdrietig zijn, is dat aan onze

leven kunnen zich sneller ontwikkelen tot

verder weinig waarde voor ons lichaam.

gezichtsuitdrukking en onze lichaams-

kankercel.

Het voedsel wordt in een magnetron ver-

houding af te lezen. Dit vertaalt zich ook

hit door sterke wrijving. Daardoor gaan

naar organen en weefsels. Kortom, het

Mobiele telefoon

moleculaire verbindingen kapot en kan

hele lichaam. Een overtuiging hecht zich

Wie veel belt met een mobiele telefoon

de voedingwaarde tot 90% worden ver-

vast in de hersenen. Daar is moeilijk te-

heeft meer kans op beschadigingen van

minderd. Dus houd je voeding over die

genin te redeneren. Dat laten we heel

het DNA en loopt meer risico op het ont-

voldoende calorieën bevat om te verza-

slecht los. Wie er van overtuigd is dat hij

wikkelen van een hersentumor. De laag-

digen maar slechts 10% voedingwaarde

kanker krijgt, krijgt het vaak daadwerke-

frequente straling zou interfereren met

heeft. Mineralen en vitaminen gaan geheel verloren. Bovendien wordt de lymfe

hoe groter de emotionele blokkade
is, hoe meer kans we hebben
om kanker te ontwikkelen

sterk belast door het eten van magnetronvoedsel. De belangrijkste oorzaak van
kanker is het verhongeren van cellen. Wie
hier zijn conclusie trekt, doet de magne-

lijk. Het brein stuurt het lichaam dat de

de frequentie van gezonde cellen. De cel-

commando’s opvolgt zoals een soldaat

len beschermen zich daar tegen door de

de orders van zijn meerdere uitvoert. Het

celmembraan te dichten, zodat uitwisse-

slechtste wat een kankerpatiënt kan doen

ling nog maar beperkt kan plaatsvinden.

is vragen aan de dokter hoe lang hij nog

Daardoor hopen afvalstoffen in de cellen

kan leven. Als de dokter zegt dat het nog

zich op en kunnen geen voedingstoffen

3 maanden duurt, dan duurt het vaak 3

worden opgenomen. Onderzoekers van

maanden. De overtuiging dat de dokter

het Weizmann instutute of science

het kan weten is zo groot, dat het brein

in Israël toonden aan dat slechts

zich daarop instelt en vervolgens tot uit-

10 minuten bellen met een mo-

voering overgaat. Ieder mens kan elk mo-

biele telefoon al verandering

ment sterven en zou daar op voorbereid

kan teweeg brengen in de

moeten zijn. Zie kanker als een kans om

hersencellen die verband

radicaal uw leven te veranderen door een

houden met de ontwikke-

volledige aanpak.

ling van kanker.

Melatonine

ElektromagneUit onderzoek is gebleken dat melatonine tische straling

tron de deur uit.
Röntgenstralen, microgolven en straling
van CT-scans stapelen zich in ons lichaam
op. Komen daar andere belastende factoren bij dan zal de drempel van het aanpassingsvermogen worden overschreden
en zal het lichaam reageren met het ontwikkelen van kanker.
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beschermt tegen mutaties van genetisch

Elektromagnetische straling, afkomstig

materiaal. Elektrisch licht verlaagt het

van draadloze apparatuur, computer,

melatoninegehalte. Vrouwen die regel-

TV, radars, zendmasten, enz., interfe-

matig ‘s nachts werken blijken meer kans

reert met de elektromagnetische velden

te hebben op het ontwikkelen van borst-

van het lichaam. Ook daardoor wordt de

kanker. Uit andere onderzoeken bleek dat

communicatie tussen cellen verstoord.

het lage melatoninegehalte door kunst-

Wat aanleiding geeft tot een verstoorde

licht bij vrouwen die ‘s nachts werken een

uitwisseling van stoffen via de celmem-

hoger oestrogeengehalte veroorzaakt en

branen met het gevolg dat cellen verhon-

daardoor een toename van borstkanker.

geren en vervuilen.
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Zware metalen

zijn. Deze ziekteverwekkers zijn niet de

immuunsysteem niet aankan. Bovendien

Zware metalen krijgen we binnen via

oorzaak van genmutaties maar het gevolg

bevatten vaccins zware metalen en giftige

de lucht die we inademen, voedsel en

er van. Een virus krijgt in een goed gevoed

chemische stoffen zoals; thymerol, alumi-

leidingwater. Wanneer deze metalen

zuurstofrijk milieu geen kans om de

nium, carbolzuur, neomycine, formalde-

niet

uitgescheiden,

celkern binnen te dringen. Gezonde cellen

hyde, streptomycine, aceton, glycerine,

zullen ze worden opgeslagen in het

goed

worden

produceren de antivirale stof interferon

natriumhydroxide, sorbitol, methylpara-

bindweefsel. Daar blokkeren ze enzymen

om virussen te doden. Een virus infecteert

ben, benzethoniumchloride en andere

en eiwitten die betrokken zijn bij de

alleen een kern die al op het punt staat te

stoffen. Deze stoffen onderdrukken even-

signaaloverdracht van cellen, levenscycli

muteren naar een kankercel.

eens het immuunsysteem en daarmee de

en celdeling. Elektromagnetische straling

afbraak van kankercellen.

verhindert mogelijk de uitscheiding van

Immuunsysteem

zware metalen.

Kankerpatiënten hebben gemeen dat ze

Knellende kleding

een verzwakt immuunsysteem hebben.

Knellende kleding belemmert de circu-

Verzwakking van het immuunsysteem be-

latie van lymfe en daardoor een goede

gint al op jonge leeftijd door vaccinaties

lymfdrainage. Waar lymfdrainage stag-

voor kinderziektes. Het lichaam verwerft

neert ontstaat ophoping van afvalstof-

immuniteit door blootstelling aan ziekte-

fen. Het dragen van een beugelbeha en

kiemen. Wanneer koorts ontstaat ontdoet

het dag en nacht dragen van een beha

men zich bovendien van gifstoffen die tot

bevordert het ontwikkelen van borstkan-

kanker kunnen leiden. We leven echter

ker. En het dragen van strakke broeken

in een maatschappij waarin we bang zijn

kan bijdragen aan het ontstaan van zaad-

voor koorts. Ziekte moet zo snel mogelijk

balkanker.

ZWARE METALEN EN KANKER
Hoge loodwaarden worden in verband gebracht met beenmergkanker, leukemie, kanker van de dikke
darm, dunne darm, maag, eierstokken, nieren en longen. Hoge cadmiumwaarden worden in verband
gebracht met prostaat-, nier- en
longkanker. Nikkel, antimonium en
kobalt worden in verband gebracht
met long- en neuskanker.

Virussen
Kankercellen zijn omgeven door een
vervuild milieu waarin virussen, bacteriën,
parasieten, schimmels en gisten aanwezig

worden onderdrukt en nog liever worden voorkomen. Het genezingsproces,

Synthetische stoffen

dat ons lichaam inzet, wordt niet bege-

Soms lezen we tegenstrijdige persberich-

leid maar afgebroken door antibiotica of

ten over de inzet van vitaminen bij kanker.

corticosteroïden. Een kind dat nog een

Het ene bericht maakt melding van een

onvolgroeid

heeft,

wetenschappelijke studie waaruit blijkt

wordt door middel van een vaccina-

dat Vitamine E en Vitamine D een gun-

tie overspoeld met ziekteverwekkers.

stige invloed hebben op kanker. Terwijl

Daartegen moet op hetzelfde moment

het andere bericht melding maakt van het

immuniteit worden opgebouwd wat het

tegendeel. In het eerste geval gaat het om

immuunsysteem

natuurlijke vitamine E en vitamine D, in
het tweede geval om synthetisch bereide
vitamine E en vitamine D. Synthetische
stoffen zijn anders en gedragen zich anders dan natuurlijke stoffen onder andere
omdat ze een andere molecuulstructuur
kunnen hebben. Ze sluiten niet aan bij het
menselijk lichaam. De cellen zien synthetische stoffen als een bedreiging waardoor
uitwisseling via de celmembraan wordt
geblokkeerd. Afvalstoffen zullen zich in
de cel ophopen en zuurstof en voedingsstoffen kunnen niet worden opgenomen.
Het ideale milieu om kanker te ontwikkelen. Dit geldt niet alleen voor synthetische
vitaminen maar ook voor de meeste medicijnen en additieven (chemisch toegevoegde stoffen) in de voeding.
6
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WATER

Afname van receptoren

Door te weinig water drinken ontstaat er

Verlies van het DNAreparatiesysteem

chronische uitdroging van het lichaam

Cellen hebben het vermogen DNA te

steeds minder receptoren voor hormonen

zonder dat we het ons zelf bewust

repareren door het DNA-reparatiesys-

in de celmembranen. Receptoren zijn

zijn. In ons lichaam spelen zich zeer

teem. Hierbij zijn verschillende mecha-

signaalontvangers. Dit heeft tot gevolg

ingewikkelde

processen

nismen betrokken. Eén van die mecha-

dat het hormonale controlesysteem uit

af die afhankelijk zijn van water en

nismen betreft een enzym dat bestaat

balans raakt.

voedingsstoffen. Over het algemeen

uit lyssine-tryptofaan-lyssine. Dit enzym

gaat de aandacht bij kanker vooral uit

is in staat foutief DNA in stukjes te knip-

naar voedingsstoffen. Water is echter net

pen en de fout te herstellen. Chronische

Onderdrukking van
het immuunsysteem

zo belangrijk als voedingsstoffen. Wie

uitdroging veroorzaakt een tekort aan

Wanneer er langdurige uitdroging is gaat

niet voldoende water drinkt onthoudt

tryptofaan. Aangezien er een verhoogde

het lichaam over op een ander systeem

zich van deze essentiële stof. Daardoor

behoefte is aan tryptofaan wanneer er

om het water te beheren en te verdelen.

raken

chemische

Bij uitdroging produceren de cellen

chemische

meer aangetast DNA ontstaat, zal het te-

Daardoor ontstaat er meer histamine.

reacties verstoord. Er kunnen dan nieuwe

kort dubbel zo snel oplopen. Dit tekort

Dat heeft tot gevolg dat er meer

chemische patronen ontstaan, die de

kan bovendien het mechanisme dat bij

T-remmercellen

vorming van kankercellen veroorzaken.

het kopieerproces betrokken is aantas-

die de activiteit van het beenmerg

de

tienduizenden

water is net zo belangrijk
als voedingsstoffen
Beschadiging van het DNA

ten waardoor het lichaam kankercellen

Vanuit de chemische reacties in de cel

aan gaat maken. Bovendien neemt bij

ontstaan afvalproducten, zuren, die door

uitdroging de activiteit van protease toe.

water de cel uitgetransporteerd moeten

Daardoor wordt Kinase-M aangemaakt,

worden. Wanneer er te weinig water in de

een enzym dat de productie van kan-

cellen zit zullen de afvalstoffen zich opho-

kercellen bevordert.

pen en op den duur het DNA aantasten.

worden

aangemaakt,

ten behoeve van het immuunsysteem
afremt. Een ander effect van uitdroging
op het immuunsysteem ontstaat door de
verhoging van vasopressine. Vasopressine
maakt

het

hormoon

cortison

vrij.

Daardoor wordt er meer interleukine-1
aangemaakt en minder interleukine-2
en interferon. De laatste 2 stoffen zijn
uiterst belangrijk voor het gevecht tegen
infecties en de afbraak van vreemde
stoffen en kankercellen.
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WAT U ZELF KUNT DOEN
Wanneer kanker wordt geconstateerd moeten alle zeilen worden bijgezet om het proces
om te keren. Het verwijderen van de tumor betekent nog geen genezing. Er wordt een
valse voorstelling van zaken gegeven door de persoon die binnen 5 jaar geen nieuwe
tumor ontwikkelt als genezen te registreren. Velen krijgen na 10, 15 of 20 jaar opnieuw
kanker omdat er niets aan de oorzaak gedaan is. Kanker vraagt een radicale totale
aanpak. Het meeste daarvan kunt u zelf doen. Nog beter is het om uw leven onder de loep
te nemen en bij te sturen voor het zover is.
2 Amber A. van Namen
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Psyche

winst. Dat geeft hoop en hoop doet leven

mensen genezen. Waarom zou u dat niet

Wanneer de diagnose “kanker” wordt

zegt het spreekwoord. Hoop geeft geen

overkomen?

gesteld, krijg je enorm veel te verwerken.

stress. Hoop werkt niet blokkerend. Er

Er zijn mensen die zich volledig kunnen

Meestal ontstaat er eerst een fase van ont-

wordt wel eens gesproken over het ge-

verzoenen met de dood. Zij wensen vaak

kenning waarin u “het niet kan geloven”.

ven van valse hoop. Valse hoop bestaat

geen behandeling meer. Zij kennen geen

Het is belangrijk dat er daarna erkenning

echter niet. Ik pleit er wel voor dat de

angst voor de dood. Hebben geen stress

ontstaat. Wie zijn ziekte accepteert en ac-

arts of therapeut geen valse voorstelling

en sterven vaak op een waardige manier.

cepteert dat dit de dood tot gevolg kan

van zaken geeft. Maar het zou verboden

Wie zijn ziekte echter niet accepteert blijft

hebben, heeft de eerste stap naar gene-

moeten worden dat artsen zeggen hoe

er tegen vechten. Vechten geeft stress.

zing gezet. Deze persoon kan zich actief

lang een zieke nog zou kunnen leven. Als

Stress rooft energie weg en verzwakt het

richten op het genezingsproces. Hij heeft

mens kunnen we niet weten hoelang ie-

immuunsysteem. Aangezien het immuun-

niets te verliezen. Alles wat verbetert is

mand leeft. Van elke vorm van kanker zijn

systeem al verzwakt is bij een kankerpati-
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ënt, is deze houding niet wenselijk. Er

Cafeïnehoudende dranken, zoals koffie,

kan ook een fatalistische houding ont-

thee, chocolademelk en cola stimuleren

staan. Vaak heeft dat te maken met de

de nieren. Daardoor zorgen ze voor meer

diepe overtuiging dat kanker dodelijk is.

verlies dan toevoer van water. Frisdranken

Bij fatalisme is er geen acceptatie maar

bevatten te veel suiker of kunstmatige

veel meer het gevoel dat het je overkomt.

zoetstoffen om het verloren vocht aan te

Dit geeft onvrede en daardoor een ver-

vullen. Alcoholische dranken stimuleren

stoorde stress-as. Wie beter wil worden

eveneens de nieren waardoor meer wa-

doet er goed aan te werken aan een posi-

ter wordt weggesluisd dan toegevoegd.

tieve levenshouding.

Bovendien remt het de werking van vasopressine waaroor de hersencellen wor-

Ontspanning

den uitgedroogd. Het uitdrogen van de

Zoals u in het voorgaande heeft kunnen

hersenen veroorzaakt de kater. Al wordt

lezen verzwakt spanning het immuun-

er nog zoveel frisdrank, bier en dergelijke

systeem. Daarom is het belangrijk mo-

gedronken, als je daarnaast geen water

menten van ontspanning in te bouwen.

drinkt ontstaat er chronische uitdroging.

Ga eens na of dat wat bedoeld is als

Kortom water is niet door een andere

ontspanning u ook werkelijk ontspant.

drank te vervangen!

Soms is het doeltreffend om iets nieuws
te doen. Ga eens na wat u altijd leuk leek

Lichaamsbeweging

verbetert beweging het immuunsysteem

maar waar u nooit aan toe kwam. Denk

Uit diverse baanbrekende onderzoeken

en worden stoffen aangemaakt die kan-

eens aan creatieve bezigheden zoals zin-

blijkt dat lichaamsbeweging een actieve

kerwerend zijn. De beweging hoeft niet in-

gen, schilderen beeldhouwen, enz. Cre-

bijdrage levert aan het genezen van kan-

tensief te zijn. Elke dag een half uur of om

atieve bezigheden kunnen een manier

ker. Het is een directe manier om de cel-

de dag een uur fietsen, zwemmen of wan-

zijn om alles los te laten wat je gevangen

len van meer zuurstof te voorzien. Door

delen is voldoende. Doe het consequent

houdt. Bovendien kun je er emoties in

het bevorderen van de doorbloeding en

en bouw het langzaam op. Begin het trai-

kwijt raken die al heel lang vast zaten.

het verwijden van de bloedvaten kunnen

ningsprogramma niet tijdens een che-

Water
Iedere dag wordt er water aan het lichaam
onttrokken. Dit verlies moet ook iedere

beweging hoeft niet
intensief te zijn

dag worden aangevuld. Ons lichaam

afvalstoffen beter worden opgenomen in

mokuur. Maar als u eenmaal begonnen

heeft per dag gemiddeld 30 ml water

de bloedbaan en de voedingsstoffen be-

bent kunt u ook tijdens chemotherapie

per kilogram lichaamsgewicht nodig. Dit

ter worden afgegeven aan de weefsels.

doorgaan. Het klinkt tegenstrijdig maar

komt voor een volwassen persoon neer

Meer transpireren en intensiever ademen

beweging beschermt tegen vermoeidheid

op 8-10 glazen water per dag. Veel ziektes

bevorderen de uitscheiding. Bovendien

tijdens de kuur.

zouden genezen en voorkomen kunnen
worden als we dit goedkope makkelijk in
te nemen medicijn dagelijks zouden gebruiken. Natuurlijk vraagt u zich af waarom u geen andere dranken kan drinken
in plaats van water. Ze bevatten immers
water en lessen de dorst. Deze misvatting is de oorzaak van veel gezondheidsproblemen. Water en vocht zijn voor de
chemische processen in ons lichaam beslist heel verschillende dingen. Melk moet
worden gezien als vloeibare voeding. Het
is niet geschikt om onze water voorraad
aan te vullen.
Nieuwsbrief
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PLANTAARDIG PREPARAAT ZONDER
BIJWERKINGEN!
2 F.S. van Lente

In 2000 is, na jarenlange

In het Deutschen Krebsforschungszen-

patentaanmelding van het Patents over

trum werd de werking van verschillende

het “Gebruik van Crataegusbereidingen

Crataegus-extracten op menselijke en

ter preventie van therapie van neoplas-

dierlijke cellen onderzocht. Door gebruik-

tische aandoeningen”. (Bundesrepublik

making van bepaalde bereidingsmetho-

Deutschland DE 198 23 679 A1. “Use of

den kon dit speciaal-Meidoornextract

Crataegus Formulations for Prophylaxis

wikkeld voor bescherming

uit bepaalde Crataegus planten gewon-

and Treatment of Neoplastic Diseases”

van lichaamscellen.

nen worden. Met onderzoek kon worden

Europa 99952072.9, USA 09/700, 174, Ja-

aangetoond dat dit extract cytostatisch /

pan 2000-549269)

onderzoeks- en ontwikkelingswerkzaamheden, een
plantaardig preparaat ont-

de meerderheid van de mensen
die getroffen is door deze ziekte
strijdt actief tegen kanker.
cytotoxisch op tumorcellen werkt. Dat wil

10
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zeggen dat het de groei van tumorcellen

Wereldwijd leven 12,7 miljoen mensen

reduceert en de apoptose, de geprogram-

met de diagnose kanker waarvan er jaar-

meerde celdood, in tumorcellen kan initi-

lijks 7,6 miljoen sterven. Kanker is in de

ëren (zie onder). Deze gegevens hebben

geïndustrialiseerde landen van de wereld

geleid tot de succesvolle internationale

de meest voorkomende doodsoorzaak.

(WHO, World Health Report). Het ge-

per dag. Deze cellen worden door ons im-

nend bij de keuze van de plant tot en met

vaar kanker te krijgen is groot. Dit on-

muunsysteem vernietigd. Pas als dit ook

de condities waaronder de bestanddelen

derstreept de ernst van deze ziekte en de

faalt, blijven er kankercellen over, deze

uit de plant worden geëxtraheerd, dragen

waarde van preventieve en therapeuti-

vermenigvuldigen zich en de getroffen

bij tot de bijzondere samenstelling van dit

sche maatregelen.

mens krijgt kanker.

speciaal-meidoornextract. De werking op

De meerderheid van de mensen die ge-

Kankercellen differentiëren zich niet al-

tumorcellen is door deze speciale berei-

troffen is door deze ziekte strijdt actief

leen van normale cellen door hun onge-

ding uniek voor dit spediaal-Meidoorn-

tegen kanker. Patiënten ondersteunen de

remde groei en de destructieve activi-

extract. Van andere Meidoorn- of Cra-

belangrijke klassieke medische behande-

teiten ten opzichte van gezond weefsel,

taegusextracten is deze werking niet te

ling met extra maatregelen en zetten deze

maar onderscheiden zich vooral door

verwachten.

voort na afsluiting van de behandeling ter

het verlies van de apoptose, de gepro-

reductie van het recidief risico maar ook

grammeerde celdood. Dit natuurlijke

Voor de bereiding van het werkzame

palliatief. Hierbij speelt het gebruik van

mechanisme zorgt er gewoonlijk voor dat

speciaal-meidoornextract verdienen een

natuurproducten een niet onbeduidende

een zieke of beschadigde cel zelfmoord

aantal noodzakelijke factoren zeer zeker

rol: 2/3 van alle getroffen personen valt

begaat en daardoor ten gunste van het

de aandacht. Zo is bijvoorbeeld de wer-

op dit soort preparaten terug. In het bij-

gehele organisme afsterft. Kankercellen

king van plantaardige producten in het

zonder plantaardig voedingssupplemen-

hebben dit mechanisme verleerd, ze blij-

algemeen en in bijzondere mate van het

ten verheugen zich in een uitgesproken

ven leven en delen en vermenigvuldigen

extract, afhankelijk van de plaats waar

grote en snel stijgende acceptatie. Ze

zich bijna onbegrensd.

de plant groeit, het tijdstip van de oogst,

overtuigen op grond van hun werking en

de keuze van de te verwerken planten,

hun zeer goede verdraagzaamheid ook

Er kon worden aangetoond dat het spe-

de verwerking van de planten zelf en de

steeds meer de specialist. De specialist

ciaal-Meidoornextract bijvoorbeeld in

vereiste condities waaronder het extract

krijgt hierdoor steeds vaker de opgave,

leukemiecellen het mechanisme van de

wordt gewonnen uit de planten, zoals de

de gebruiker te helpen bij de keuze van de

apoptose kon reactiveren en deze cel-

keuze van het oplosmiddel, de tempera-

juiste producten. Hierbij is het van belang

len na blootstelling aan het extract de

tuur en nog vele andere omstandighe-

de juiste producten te selecteren, waar-

geprogrammeerde celdood beginnen en

den. Naar gelang het beginmateriaal en

van de werking in geaccepteerde weten-

afstierven.

de verwerking ervan kunnen er producten

schappelijke studies is onderzocht. Tege-

met verschillende werking, en onder be-

lijkertijd moeten ze een bijzonder goede

Een aantal belangrijke en noodzakelijke

paalde omstandigheden, zelfs producten

verdraagzaamheid hebben, zodat ze geen

factoren in het bereidingsproces, begin-

zonder enige werking ontstaan.

verdere belasting voor de gebruiker veroorzaken en ook niet concurreren met de
medische behandeling. Ze moeten zonder gevaar ter bevordering van een goede
gezondheid kunnen worden ingezet.
Bij iedereen ontstaan er tijdens de ontelbare dagelijkse celdelingen circa honderdduizend kopieerfouten in het DNA.
Betreft een dergelijke fout een oncogen,
dan kan er uit die betreffende cel een kankercel ontstaan. In de meeste gevallen
worden deze fouten direct door de celeigen reparatiemechanismen, zoals endonucleasen, verwijderd. Blijven er echter
geactiveerde oncogenen over, omdat bijvoorbeeld de aangerichte schade te groot
of te talrijk is, dan ontwikkelt zich uit de
genetisch veranderde cel een kankercel.
Dat gebeurt bij elk mens circa 1000 keer
Nieuwsbrief 10 - Stichting Voorlichting Natuurgeneeskunde
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voor de preventieve en ondersteunende
behandeling en nazorg van kankeraandoeningen
In het volgende gedeelte willen wij u een

zoek bevestigd. Bovendien is het onder-

samenvatting geven van een studie die in

zoek naar de werking van het extract niet

het Deutschen Krebsforschungszentrum

beperkt gebleven tot het humane colorec-

is uitgevoerd: In deze studie wordt het

taal carcinoom, maar werden er verdere

speciaal-Meidoornextract CrataegusVP1-

positieve resultaten gevonden bij cellen

extract genoemd.

uit longcarcinoom, borst- en prostaatcarcinoom, niercarcinoom, melanoom, een

Het Project aangaande CrataegusVP1-

osteosarcoom en ook bij leukemiecellen.

extract bevat de allereerste wetenschap-

12
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pelijke bewijzen van de cytostatische /

Kankercellen differentiëren zich onder

cytotoxische werking van bereidingen

andere van gezonde cellen doordat ze

uit Crataegus (Meidoorn) op kankercel-

de functie van de geprogrammeerde cel-

len. De afbeelding hiernaast bijvoorbeeld

dood, de apoptose, hebben verloren. De

toont de werking aan van het speciale

apoptose is een belangrijk natuurlijk pro-

CrataegusVP1-extract op de groei van hu-

ces, dat ervoor zorgt dat verouderde en in

mane colorectaal carcinoomcellen (HT-

hun functie of structuur verslechterde cel-

29) in vergelijking met het klassieke che-

len afsterven en door nieuwe cellen ver-

motherapeuticum 5-FU. Deze resultaten

vangen worden. Dit proces beschermt het

werden door onderzoekers van het Deut-

organisme tegen zieke cellen. Het ontbre-

schen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in

ken van dit proces in kankercellen, heeft

Heidelberg in een onafhankelijk onder-

een ongecontroleerde vermenigvuldiging

tot gevolg, die uiteindelijk leidt tot de

undesirable effects reported, none in-

incidentie

destructie van het gezonde weefsel. Het is

teractions known, non contraindications

In Nederland krijgt momenteel 1 op de

de onderzoekers van het Deutsche Krebs-

known, no toxic effects reported” geleid.

3 personen te maken met een bepaalde

forschungszentrum gelukt bij menselijke

Tevens hebben de positieve resultaten uit

vorm van kanker. Hieronder volgen de 12

leukemiecellen (SK-W-3, zie afbeelding)

bovengenoemde wetenschappelijke on-

landen waar kanker het meest voorkomt

aan te tonen, dat het extract de apoptose

derzoeken geleid tot het volgende:

naar orde van de hoogste naar de laagste
incidentie.

in deze kwaadaardige cellen reactiveert
en zodoende het afsterven van deze kan-

Aanbevelende beoordeling door weten-

• Denemarken

kercellen initieert.

schappers van het Deutschen Krebsfor-

• Ierland

schungszentrum:

• Australië

“De door ons uitgevoerde onderzoeken

• Nieuw-Zeeland

aan het speciaal-Meidoorn extract heb-

• België

ben bewezen, dat er ten opzichte van

• Frankrijk

tumorcellijnen een antiproliferatieve wer-

• Amerika

king waar te nemen is….”

• Noorwegen

“…schijnt op grond van de werking en

• Canada

De uitmuntende verdraagzaamheid. Het

goede verdraagzaamheid, als aanvulling

• Tsjechië

uitblijven van acute of chronisch toxische

op de voeding met het hier onderzochte

• Israël

werkingen, de productie van het extract

Meidoornextract, voor het behoud van

• Nederland

gerelateerd aan gestandaardiseerde spe-

de gezondheid onder profilactische om-

cifieke parameters van de hoogste kwa-

standigheden denkbaar en dient ook

liteit en de aangetoonde uitmuntende

het gebruik van het extract als supple-

verdraagzaamheid hebben tot de inter-

mentaire behandelende maatregel bij de

nationale inschaling in de ESCOP mono-

kankerbehandeling en nazorg overwogen

grafie: “Crataegi folium cum ﬂora: none

te worden.”

Nieuwsbrief
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huidkanker in relatie tOt de ZOn
is zonlicht de oorzaak van huidkanker? te weinig blootstelling aan zonlicht is niet
goed voor onze gezondheid, teveel zonlicht kan negatieve gevolgen hebben voor de
huid. huidkanker komt verhoudingsgewijs op de eilanden in de Middellandse Zee
minder voor dan elders. hoe zit dat en welke oorzaken kunnen er zijn?
2 M. van der Sluys

Meerdere factOren

ductie vergroot wordt. Als gevolg hiervan

Er kunnen meerdere factoren meespelen

versnelt de basale stofwisseling, waar-

bij het krijgen van kanker, zoals verschil-

door de spieren zich beter ontwikkelen

lende farmaceutische medicijnen, een be-

en gewichtsverlies in de hand wordt ge-

lasting van zware metalen of andere toxi-

werkt. De hypofyse produceert mela-

nes, die zijn opgeslagen in de weefsels.

nocytversterkende hormonen zodra de

Voeding en genetische aanleg spelen te-

ogen zonlicht waarnemen. Melanocyten

vens een rol. Het dragen van zonnebrillen

zorgen onder invloed van zonlicht in

en het gebruik van zonnebrandproducten

hoog tempo voor de aanmaak van mela-

verhogen het risico op huidkanker.

nine, de stof die ervoor zorgt dat de huid
bruin wordt en beter beschermd is tegen

14

Nieuwsbrief 10 - Stichting Voorlichting Natuurgeneeskunde

de ZOnnebril

verbranding. Door het dragen van een

Uv-straling is nodig voor een normale

zonnebril, krijgt de hypofyse als het ware

celdeling. Zonnebrillen blokkeren deze

het signaal ‘het is donker’ en maakt juist

UV-stralen. De UV-stralen in het zonlicht

minder melanine aan dan nodig is. Het

hebben een stimulerende invloed op de

risico op verbranding van de huid is dan

schildklier, waardoor de hormoonpro-

groter geworden.

ZOnnebrandprOducten

geactiveerd onder invloed van UV-licht,

vitaMine d

Door de dermatologische en farmaceuti-

waarbij twee afzonderlijke vrije radicalen

Wanneer de ogen worden blootgesteld

sche industrie zijn én worden de zonne-

worden gevormd. Deze oxideren en be-

aan de zon, wordt er een prikkel naar de

brandproducten zo gepromoot, dat in Ne-

schadigen de vetten, eiwitten en het DNA

hersenen gestuurd om vitamine D aan te

derland maar weinig mensen zich ervan

van de cel. Dit is een voedingsbodem voor

maken. Een tekort aan vitamine D kan

bewust zijn dat deze chemische stoffen

huidveroudering en huidkanker.

leiden tot verschillende aandoeningen,

bevatten die slecht zijn voor onze gezond-

waaronder meerdere soorten kanker,

heid. Oxybenzone, avobenzone en een

serOtOnine

depressies, lage weerstand, hartkwalen

scala aan andere chemische stoffen wor-

Het hormoon serotonine is een belangrij-

en botproblemen. Dit wordt nogmaals

den in zonnebrandproducten gevonden.

ke neurotransmitter, die voor 90% in de

bevestigd door het feit dat in warme,

Omdat onze huid erg opneembaar is (ver-

darm wordt geproduceerd uit melatoni-

zuidelijke landen, met in verhouding

gelijkbaar met een spons), worden deze

ne. Deze, en uiteindelijk alle hormonen,

veel zonneschijn, minder hartproblemen

stoffen direct via de huid opgenomen in

worden gereguleerd door het dag-nacht

voorkomen dan in noordelijker gelegen

de bloedbaan, vervolgens getranspor-

ritme. De aarde draait in een bepaald

landen met minder zonneschijn. Door

teerd naar het lymfestelsel, de lever, de

patroon om de zon heen, dit resulteert

het dragen van zonnebrillen wordt de

nieren, het hart en de hersenen.

in het feit dat rond 12 uur ’s middags,

aanmaak van vitamine D geblokkeerd.

De onderzoekers dr. Cedric Garland en

de zonintensiteit het hoogst is. Rond dit

Dit kan gevolgen hebben voor onze ge-

dr. Frank Garland van de University of

tijdstip vindt de meeste afscheiding van

zondheid, zeker voor ouderen. Vanuit

California geven aan dat het niet weten-

serotonine plaats. Serotonine speelt een

nieuw onderzoek door wetenschappers

schappelijk is bewezen dat zonnebrand-

belangrijke rol bij meerdere lichaams-

is bekend gemaakt dat de vitamine D, die

middelen beschermen tegen huidkan-

processen zoals het reguleren van emo-

het lichaam aanmaakt onder invloed van

serotonine heeft een beschermende
werking tegen kanker

zonlicht, een kankerremmende invloed
heeft. Deze vitamine D kan een grotere
vernietiging van de verkeerde cellen teweegbrengen en is zelfs verantwoordelijk

ker (American Journal of Public Health

ties, meewerken aan een evenwichtige

voor vermindering van verspreiding en

82(4):314-315, 1992). De verdediging van

spijsvertering en vaatvernauwing bij ver-

deling van kankercellen.

de producenten dat de in zonnebrand-

wonding. Volgens recent onderzoek is

producten aanwezige chemische stoffen

serotonine van belang voor regeneratie

cOnclusie

worden afgebroken onder invloed van

van de lever en de celdeling. Wanneer er

De zon doet goed, ondanks zijn slechte

zonlicht is niet voldoende bewezen. In la-

te weinig serotonine aanwezig is, wor-

imago in relatie tot huidkanker. De zon

boratoria worden hiernaar onderzoeken

den cellen minder snel gedeeld. Cellen

kan enerzijds schadelijk zijn door het ri-

gedaan. Daaruit blijkt dat vrijwel iedereen

die zich niet snel delen worden te oud en

sico op verbranding, anderzijds is de zon

besmet is met chemische stoffen uit zon-

hebben daardoor een grotere kans om te

essentieel voor onze gezondheid. Geheel

nebrandmiddelen die dus niet door het

ontaarden in kankercellen. De conclusie

vermijden van zonnestralen is niet aan te

zonlicht en ook niet door het lichaam zelf

die hieruit getrokken kan worden, is dat

bevelen, maar uit de zon blijven zolang

worden afgebroken. Tevens blijkt dan dat

serotonine een beschermende werking

de zonkracht het hoogst is, is belangrijk.

deze stoffen de neiging hebben om vrije

heeft tegen kanker.

Zon en schaduw afwisselen ook. Wanneer u langer dan een half uur in de zon

radicalen te genereren wat een belang-

verkeert, doet u er goed aan de huid te

Oxybenzone, een schadelijk ingrediënt

sOlitrOl, MelatOnine en
heMOglObine

van vele zonnebrandmiddelen, wordt

Solitrol is een belangrijk huidhormoon die

Een natuurlijke manier van huidverzor-

door UV-licht wordt geactiveerd. Dit hor-

ging tijdens een zonnebad, is de huid

moon beïnvloedt, samen met een ander

insmeren met kokosolie. Sinds 2010 zijn

hormoon genaamd melatonine, verande-

er geen 100% natuurlijke zonnebrand-

ringen in onze stemming en ons natuurlijke

crèmes meer verkrijgbaar. Men mag een

ritme. Ook ons bloed is gebaat bij UV-licht.

crème alleen een zonnebrandcrème noe-

Hemoglobine uit rode bloedcellen heeft

men als er schadelijke UV-filters aan toe-

deze nodig om zich te binden aan zuurstof,

gevoegd zijn.

rijke oorzaak voor huidkanker is.

Vitamine D kan onder invloed van
zonlicht op de blote huid worden
aangemaakt:
• tussen 10.00 en 16.00 uur
• tussen maart en oktober
• als u géén zonnebrand creme
gebruikt.

bedekken om schade te voorkomen.

dat nodig is voor alle functies van een cel.
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Dit is de tiende uitgave van de nieuwsbrief van de Stichting Voorlichting voor
Natuurgeneeskunde.
De vraag naar goede voorlichting wordt steeds groter. Daarom is in 2005 de
Stichting Voorlichting voor Natuurgeneeskunde, kortweg SVN genoemd, opgericht door enkele belangstellenden, patiënten en natuurgeneeskundigen.
De SVN organiseert voorlichtingsavonden en seminars zowel voor gebruikers
als behandelaars van natuurgeneeskundige therapieën.
De SVN geeft informatieve folders uit en sinds vorig jaar ook deze nieuwsbrieven. De SVN nieuwsbrief verschijnt 3x per jaar. De SVN nieuwsbrieven
zullen telkens gewijd zijn aan een thema. Deze keer is het thema: Kanker 1.
Het eerst volgende thema is: Kanker 2.

Stichting
Voorlichting
Natuurgeneeskunde

Ondanks dat kanker al in de oudheid bestond, is deze aandoening niet
teruggedrongen, maar neemt kanker steeds meer toe. Het is zelfs nummer 1
geworden op de ranglijst van meest voorkomende ziekten. Hoogtijd dat we
ons meer gaan verdiepen in het ontstaan van kanker. Hoe meer we weten
en begrijpen van een ziekte, hoe beter de behandeling kan worden ingezet,

Colofon

schrijven. Daarom gaat de volgende nieuwsbrief over hetzelfde onderwerp.
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brieven in een ringband systeem. Zo kunt u de nieuwsbrieven bewaren en

Mede mogelijk gemaakt door:
Medica Natura
www.medica-natura.nl
Praktijk voor natuurgeneeskunde
www.praktijkrebel.nl
Stichting Voorlichting
Natuurgeneeskunde
Postbus 368
9200 AJ Drachten
0512 - 54 43 47
KvK nr. 011 139 78
www.stichtingvoorlichting
natuurgeneeskunde.nl
Aan- of afmelding kunt u per e-mail
doorgeven aan: info@stichting
voorlichtingnatuurgeneeskunde.nl.
Disclaimer:
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of overgenomen
zonder schriftelijke toestemming van
SVN. De uitgever kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor de inhoud.
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hoe succesvoller het resultaat. Kanker is een onderwerp waar veel over valt te

Deze Nieuwsbrief wordt uitgeven door
Stichting Voorlichting
Natuurgeneeskunde en verschijnt 3
keer per jaar.

Nieuwsbrief 10 - Stichting Voorlichting Natuurgeneeskunde

De nieuwsbrieven zijn voorzien van oogjes. Daardoor passen de nieuwsspaart u in de loop der tijd een prachtig medisch naslagwerk bij elkaar.
De SVN nieuwsbrieven worden verspreid via Centrum voor Natuurgeneeskunde, Buitenstvallaat 12, 9204 WX Drachten. U kunt zich schriftelijk
opgeven als abonnee op het adres dat u in het colofon aantreft.
Wilt u de SVN nieuwsbrieven per post thuis ontvangen, dan kunt u € 10,overmaken op rekeningnummer 5067594 van de ING bank onder vermelding
van jaarabonnement SVN nieuwsbrieven.
Als u de SVN nieuwsbrieven gratis wilt ontvangen, kunt u de laatste nieuwsbrief binnen drie maanden op bovengenoemd adres afhalen. Voorafgaande
nieuwsbrieven kunt u , mits voorradig voor € 1,- aanschafffen. Het ringband
systeem is te bestellen door overmaking van € 6,00 op bovengenoemd rekeningnummer onder vermelding van: ringband SVN nieuwsbrieven.

