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WELKE KEUZE MAAK JE?
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Moermandieet helpt
Jan en Janny van
chronisch medicijngebruik
(astma, reuma) af.

Janny: ‘Ik kan
zelfs weer
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Curcuma-extract met
luteïne- & rozemarijnextract
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✓ Twee tabletten bevatten 500mg
curcumawortel-extract

✓ Curcuma is gestandaardiseerd op
95% curcuminen

✓ 10mg natuurlijke, zuivere ‘vrije vorm’
luteïne per dagdosering

✓ Bevat ook zeaxanthine
✓ Met rozemarijnextract voor het
behoud van de actieve ingrediënten

Nieuw

✓ Plus vitamine B12 voor
normale neurologische &
fysiologische functies

✓ 500µg vitamine B12 is aanwezig
als methylcobalamine

✓ Met zink voor het behoud van
60 tabletten

E 31,95

normale cognitieve functies

✓ Geschikt voor vegetariërs en
veganisten

Omdat er meer en meer informatie komt over curcuma,
verschijnen er ook steeds meer supplementen met
curcuma op de markt. De nieuwste formule van Lamberts
is daadwerkelijk gebaseerd op de allernieuwste gegevens.
Lamberts heeft een hoogwaardig curcuma-extract, dat is
gestandaardiseerd op 95% curcuminen, gecombineerd
met luteïne, één van de belangrijkste carotenoïden in onze
voeding.
Met de ontdekking dat luteïne de belangrijkste carotenoïde
is die in de hersenen in geconcentreerde vorm aanwezig is,
nam de belangstelling voor luteïne alleen maar toe.

www.lamberts.nl

Er is een schatting dat de gemiddelde
dagelijkse inname van luteïne uit de voeding erg
laag is (1 tot 2mg), terwijl onderzoekers denken
dat een relevante inname dichter bij de 10mg per
dag zou moeten liggen. Lamberts gebruikt
daarom ook 10mg luteïne in de zuivere, vrije
vorm, per twee tabletten.
Rozemarijn is ook toegevoegd in de vorm van een
extract ter behoud van de actieve bestanddelen.
Met ook vitamine B12 voor behoud van normale
neurologische en fysiologische functies en zink
voor behoud van normale cognitieve functies.
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Nadat bij Hannie Luiten (70) een kwaadaardig gezwel in
haar dikke darm operatief was verwijderd, vroeg ze haar arts
hoe ze kon voorkomen dat de kanker terugkwam. Zijn
antwoord: ‘U bent bij mij onder controle.’ Dat was alles. Alsof
de controle op zichzelf ervoor zou kunnen zorgen dat ze
gezond blijft of niet. Dit klinkt merkwaardig, maar de
beslispsychologie leert dat dit een gevoel is dat breed
ervaren wordt. Veel mensen doen mee aan de landelijke
bevolkingsonderzoeken naar borst-, baarmoeder- en
dikkedarmkanker, omdat ze denken dat het een bijdrage
levert aan hun gezondheid.
Het willen voorkomen van spijtgevoelens is een belangrijk
motief voor deelname, schrijft Dr. Hans Stoop – kankeronderzoeker bij het Erasmus Medisch Centrum en vaste
medewerker bij Uitzicht - in zijn bijdrage vanaf pagina 10.
Het afwijzen van een aangeboden diagnostische of therapeutische mogelijkheid geeft ons het gevoel dat we de kans
op een gunstige uitkomst laten lopen. Iets waarvan we later
spijt kunnen krijgen. Geanticipeerde beslissingsspijt heet
dat. Wat meespeelt, is dat het aanbod van de medischtechnische mogelijkheden een sterk dwingend karakter
heeft. Dat versterkt het gevoel van een aangeboden kans
die we niet mogen laten lopen.
Screenings creëren daarmee een illusie van zekerheid; de
idee dat je met een test kanker, of andere narigheid, kan
voorkomen. Was het maar waar! Van geen enkele screening
is de effectiviteit hard bewezen. De sterfte aan bijvoorbeeld
borstkanker daalt ook in landen waar niet wordt gescreend.
MMV wil u helpen bij het maken van een weloverwogen
keuze bij onderzoek en behandeling. Ik hoop dat de
artikelen en interviews in deze Uitzicht daar weer aan
bijdragen. Voor Hannie Luiten was de uitspraak van de arts
in de jaren tachtig van de vorige eeuw in elk geval een
eyeopener, vertelt zij op pagina 15. ‘Ik besefte dat ik voor
preventie zelf aan de slag moest.’ En dat doet haar nog
altijd goed!

Peer
In de media
Lijf&Leden
Smaakvolle recepten
Marry’s blik op bomen
Column Gert Schuitemaker
Uit de spreekkamer
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Magnesium
7 mg

Fosfor
13 mg

Jodium
2,5 mcg
Luteïne
65 mcg
Vitam
ine
0,2 mg E

Kalium
65 mg
Voedingsvezel
2,2 gram

Nicotine

zuur (B3
)
0,2 mg

Koolhydraten
11,7 gram

Vitamine C
3 mg

Energie
55 kcal

peer
Bomen die heerlijkheden voortbrengen als de peer (Pyrus) werden in Babelonië subiet heilig
verklaard. Onze fruitminnende voorouders maakten serieus werk van de veredeling. Een
Griekse bron in de vierde eeuw voor Christus maakte melding van drie soorten, een Romeinse
magistraat beschreef er twee eeuwen later vijf en Plinius de Oudere kwam in de eerste eeuw
na Christus al tot 37 soorten. Daarna gingen het hard: 300 soorten in de zeventiende eeuw,
duizend in de negentiende en inmiddels staat de teller op vijfduizend wereldwijd. Niettemin
duiken er in de winkel slechts een handvol bekende namen op. De ‘Zwijndrechtse wijnpeer’
of de ‘Pistoolpeer’, wie kent ze nog? Gelukkig deelt ook de overbekende ‘Conference’ mee in
de veelheid aan fytonutriënten die elke peer rijk is - epicatechine bijvoorbeeld. Niet voor niets
staan in de vernieuwde voedingsmiddelenlijst (mmv.nl) voor deze vrucht alle lichten op blauw.
Consumeren mét schil natuurlijk. En (liefst) biologisch.
Hoeveelheden per 100 gram peer. Recepten met peer vindt u op pagina 16 en 17.

!
Meer weten over de voedingswaarde van peer?
Zie de voedingsmiddelenlijst op mmv.nl/voedingsmiddel
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INTERVIEW

MOERMANDIEET HELPT
JAN EN JANNY VAN DE VELDE
VAN DE MEDICIJNEN AF
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Jan (67) en Janny (65) van de
Velde uit Brielle willen het wel
van de daken schreeuwen: het
Moermandieet maakte aan
decennialang medicijngebruik
een einde. Nadat Jan de diagnose
chronische lymfatische leukemie
kreeg, gooide het echtpaar het
voedingspatroon radicaal om.
‘Al na een maand voelden we
ons fitter en hadden we veel
meer energie.’
TEKST CHRISTINE STEENKS BEELD MARTINE SPRANGERS

‘Z

aadjes zaaien’ noemt Jan
zijn openheid over het
Moermandieet. Hij
schuwt niet om artsen,
specialisten en medepatiënten met zijn ervaringen te confronteren. “Ik vertel vanuit mezelf. Niet: ‘Dit
moet jij ook doen’, maar ik deel mijn
feiten: dit is wat ik heb gedaan en
daardoor heb ik geen osteoporose meer.
Veel mensen horen het alleen maar aan,
artsen reageren vooral ontkennend en
noemen het toeval, maar er zijn ook
mensen die doorvragen. Ik merk dat
velen er toch wat mee doen.Het heeft
ons zelf verrast hoe groot het effect van
voeding is op ons leven. Dat gunnen we
iedereen.”

Nieuwe leefwijze
Astma, osteoporose, reumatische artritis:
het waren ziektes waar het echtpaar Van
de Velde al relatief jong mee te maken
kreeg. Janny leed sinds 1993 aan astma.
“Dat bepaalde behoorlijk ons leven”,
vertelt zij. “Als we naar een concert
gingen, zag ik daar tegenop. Bang dat ik
steeds zou moeten hoesten. Ik gebruikte
dagelijks een inhalator en werd minstens
twee keer per jaar getroffen door een
longontsteking die alleen met ‘prednison’ en antibiotica te genezen was. Aan
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‘Een hand geven,
was altijd pijnlijk.
Nu voel ik daar
niets meer van.
Ik kan zelfs weer
pianospelen!’

mijn vergroeide vingers zie je nog de
gevolgen van reumatische artritis waar ik
ook al 25 jaar aan leed. Een hand geven,
was altijd pijnlijk. Nu voel ik daar niets
meer van. Ik kan zelfs weer pianospelen!”
Jan had regelmatig last van longontstekingen en bronchitis, voordat in 2003
bleek dat hij eveneens astma had. Hij
nam daarvoor dagelijks ‘seritide’ en
‘salbutamol’. Sinds zijn 48e leed hij ook
aan een ernstige vorm van osteoporose.
Op die leeftijd brak hij zijn rug tijdens
jiujitsu. “Ik had de botten van een man

van 90, zei de arts. Twintig jaar lang slikte
ik kalktabletten en vele jaren ‘actonel’ om
de botafbraak tegen te gaan. Ook kreeg
ik eens in de twee weken hormooninjecties om mijn botten en spieren sterker te
maken. Erg veel hielp het niet.”
Wanneer Jan, halverwege 2015, aan een
niersteen wordt geholpen blijkt het
leukocytengehalte in zijn bloed veel te
hoog. Uit nader onderzoek volgt de
diagnose chronische lymfatische
leukemie (CLL). “Dat kwam hard aan”,
herinnert Jan zich. Maar het markeert
tegelijkertijd de start van een nieuwe

leefwijze. “De klassiek homeopaat die we consulteerden, wees op gunstige effecten van het Moermandieet op het verloop van CLL. Thuis keken we kritisch
de keukenkastjes na. We gooiden onze voedingswijze radicaal om.”

Handigheid
“Het was een omslag”, vertelt Janny. “Ineens moet je
bij alles nadenken. In de supermarkt keek ik in de
karren van anderen en dacht: die mensen hebben
het makkelijk. Eten volgens de voorschriften van
Moerman is bewerkelijk, maar je krijgt er wel
handigheid in. We leerden thee te maken van
gedroogde paardenbloemwortel, venkelzaad en
lindebloesem. In de slowjuicer maken we onze
eigen, verse groentesappen en ook brood bakt Jan
zelf. Ja, eten bereiden kost meer tijd en denkwerk.
Maar we merken wat goede voeding met ons doet
en willen niet anders meer. Dankzij die voeding
hadden we steeds minder medicijnen nodig. De pijn
en benauwdheid namen duidelijk af.”
“In januari 2016 begonnen we met het Moermandieet en in maart stopten we vrij radicaal met de
medicijnen. Alleen de hormooninjecties bleef ik nog
een half jaar langer halen", vertelt Jan. "Maar ook
daar stopte ik mee; mijn huisarts vond dat prima.
Andere artsen informeerden we hier niet over. Toen
in oktober 2017 uit een botscan bleek dat mijn
botten erg gezond waren, kwam het bij de internist
ter sprake. Die raadde het gebruik van de hormooninjecties af in verband met mijn CLL. Ik zei: ‘Die krijg
ik al een jaar niet meer!’ Het kan me kwaad maken:
waarom hoor ik pas zo laat dat die injecties blijkbaar
een negatieve invloed op de leukemie hebben? En
waarom weten artsen niets over de positieve
invloed die voeding kan hebben op osteoporose?”
Ondanks het feit dat Jan en Janny jarenlang talrijke
pillen slikten, hebben ze van nature een weerstand
tegen medicijnen. “Het liefst slik ik zelfs geen
paracetamolletje”, vertelt Janny. Ook Jan had zijn
lichaam liever vrij gehouden van alle farmaceutische
middelen. “Maar als je zonder niet normaal kan functioneren, dan moet je wel”, zegt hij. Toch was hij van
één ding overtuigd: “Chemokuren weiger ik.” Daar
bleef hij bij. Ook toen afgelopen voorjaar, na een
stevige griep, het leukocytengehalte in zijn bloed
naar een alarmerende hoogte steeg.

Beroerd
“We werden allebei geveld door de griep en kregen
longontsteking”, vertelt Jan. “Daarvoor schreef de
arts antibiotica voor, die ik achteraf nooit had
mogen krijgen. De bijsluiter meldde: ‘Niet gebruiken
bij patiënten met CLL’. Ik belde mijn arts en kreeg
onmiddellijk andere antibiotica voorgeschreven,
maar het kwaad was al geschied.”

BIOGRAFIE
Wie: Jan (67) en Janny (65) van de Velde
Privé: Ze zijn getrouwd en wonen in Brielle. Ze hebben
twee kinderen en vier kleinkinderen.
Werk: Jan was leraar op een basisschool.
Diagnose & behandeling: Beiden hadden al jarenlang
klachten aan de luchtwegen (astma) waar zij medicijnen
voor slikten. Janny had ook een reumatische aandoening
en artrose. Jan had een ernstige vorm van osteoporose
waardoor hij sinds zijn 48e gedeeltelijk arbeidsongeschikt
werd. Halverwege 2015 wordt bij Jan Chronische
Lymfatische Leukemie geconstateerd. Beiden starten met
het Moermandieet. Na een half jaar stoppen ze met
medicatie voor astma, reuma en osteoperose. Voor CLL
ondergaat Jan een behandeling met immuuntherapie.

Het leukocytengehalte schoot omhoog naar een
waarde van 225 en tegelijkertijd daalde zijn hbgehalte naar 5,4. Het was zo erg dat de hematoloog
zelf bezorgd naar Jan belde: ‘Aan je bloedwaarden
te zien, ben je er beroerd aan toe.’ “Inderdaad: ik
strompelde door het huis, had nergens trek in en
voelde me flink ziek.” Janny, die steeds goede moed
hield, zag ook dat het ernst was. “Voor het eerst
realiseerde ik me: je bent echt ziek.”
‘Er móét wat gebeuren’, zei de hematoloog. Maar
Jan weigert chemo. Ook al krijgt hij de waarschuwing: ‘Dan ga je dood!’ “’Dan maar dood’, zei ik. Daar
wist ze even geen raad mee. Maar ik meende het.
Toen heeft zij me aangemeld voor een trial met
immuuntherapie in het Ikazia ziekenhuis. Daarvoor
moet minimaal een leukocytengehalte van 140
hebben. Daar zat ik ver boven en ik mocht mee
doen. Wat was ik blij.”

Bijwerkingen
In het Ikazia ziekenhuis wordt Jan gewaarschuwd
voor de ernstige bijwerkingen van de behandeling.
“Ik kon maar beter alle contacten met anderen
vermijden, want een griepje zou fataal kunnen
worden. Bij immuuntherapie wordt het lichaam
gestimuleerd de kwaadaardige bloedcellen op te
ruimen. Maar omdat de goede, witte bloedcellen
erg lijken op de slechte, krijgen die ook af en toe het
stempel ‘weg ermee’. Daardoor verzwakt je weerstand. De kans om een lever- of nieraandoening te
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‘Waarom weten
artsen niets over
de positieve
invloed van
voeding op
osteoporose?’

>>

krijgen, was groot, evenals longontsteking, allergische huidreacties en extreme
vermoeidheid.”
De medicijnen slaan goed aan. Al binnen
een dag was het leucocytengehalte met
de helft gedaald. De weken verstrijken
en Jan voelt zich steeds beter. “Ik zat
maar te wachten op die bijwerkingen”,
vertelt hij. “Maar ik had nergens last van.
Met medepatiënten die aan dezelfde
trial meedoen, zit ik in een afgeschermde
facebookgroep. Zij hadden die bijwerkingen wel. Dat ik er, nu een half jaar later,
nog steeds geen last van heb, schrijf ik
toe aan het Moermandieet. Een andere
verklaring kan ik niet bedenken.”

Vol energie
Jan pakt het gewone leven weer op. En
dat is in huize Van de Velde behoorlijk
actief. “Ik begin met een paar uren
werken in onze grote moestuin van ruim
500 vierkante meter”, vertelt hij. “Daarna
ga ik met Janny een lekker stukje fietsen.
Even een rondje om het Brielse meer,
zo’n 25 km, is niks bijzonders. Vaak
fietsen we verder, een kilometer of

8
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veertig. Het oppassen op onze kleinkinderen hebben we ook weer opgepakt,
evenals de EHBO-lessen die we samen
geven op de basisschool waar ik
jarenlang werkte. Verder ben ik penningmeester van de EHBO- en de Moestuinvereniging, verzorg ik het clubblad van
de schietvereniging en ben ik webmaster
van alle drie verenigingen. Ook zijn we
mantelzorger voor een buurvrouw. Ik
voel me super, vol energie.”

uit eten of bij iemand blijven eten. Dat is
jammer, want ja, je wil ook wel eens vrijaf
van koken. In Oostvoorne houdt
Restaurant aan Zee rekening met onze
dieetwensen. Daar kunnen we met een
gerust hart heerlijk eten. Bij onze
kinderen is het belang van goede
voeding ook doorgedrongen. Daar
kunnen we blijven eten, evenals bij mijn
broer Andy. Maar verder zijn er weinig
mensen bij wie we dat aandurven.”

De positieve ommekeer in de gezondheid van Jan biedt perspectief. “In het
voorjaar, toen ik zo ziek werd, heb ik alle
financiën op orde gebracht, Janny brood
leren bakken en ik overwoog onze
caravan te verkopen. Ik zag geen
toekomst meer. Bang voor de dood was
ik niet. Wel nieuwsgierig: hoe zou het
aan ‘de andere kant’ zijn? Maar inmiddels
is er weer toekomst. In plaats van de
caravan te verkopen, laten we er nu
nieuwe banden om leggen. We willen er
weer samen op uit.”
Dat laatste vergt overigens wel wat
voorbereiding. “Wij nemen veel eigen
voeding mee en informeren van tevoren
bij de camping of we een zak brood en
groentesap in hun vriezer kwijt kunnen.
Dat is meestal geen probleem.” Het geeft
wel aan hoe ingewikkeld het is om
buiten de deur gezond te blijven eten.
Janny: “Je kunt niet meer zo gemakkelijk

Niet voor niets
In de gezellige woonkamer van Jan en
Janny hangt een opvallende blauwe
cirkel aan de muur. Janny: “Ik voel heel
veel. Ook negativiteit, die vermijd ik
zoveel mogelijk. Toen wij hier kwamen
wonen, voelde ik zoveel negatieve
energie dat ik er naar van werd. Via via
kwamen we bij iemand die deze platen
maakt. Ze stralen positieve energie uit.”
“Gezondheid is iets waardevols”,
besluiten Jan en Janny. “Maar ziekte krijg
je ook niet voor niets. Die geeft je een
andere kijk op het leven en achteraf kun
je erover nadenken: wat heeft het me
gebracht? Alles wat je overkomt heeft
een reden. Je bent hier op aarde om
dingen te leren en weer een stap verder
te komen. Wij hebben in elk geval
geleerd dat voeding heel veel met
je doet.”

In de media
TEKST ARJAN VAN LAAR

Dokters van morgen

G

ehoord op de radio: ‘Een studie rechten of geneeskunde is geen aanrader, want het werk van juristen
en artsen laat zich eenvoudig automatiseren.’ Een boude uitspraak, die de it-deskundige in kwestie
onderbouwde met het argument dat artsen voornamelijk bestaande protocollen afwerken. Precies zoals computerprogramma’s dat doen. Bovendien staan lerende algoritmen op het punt de specialisten definitief
te verslaan bij het beoordelen van scans. Nog even en het is een app op ons mobieltje. Zoals nu al bestaat voor
de herkenning van huidkanker, maar dan beter.
Wat dat betreft is het geruststellend in Dokters van Morgen geen machines, maar sympathieke mensen van vlees
en bloed te ontmoeten. Oude Uitzicht-bekenden ook nog. Huisarts en onderzoeker Tamara de Weijer en internist, endocrinoloog en hoogleraar diabetologie Hanno Pijl (resp. Uitzicht 9 en 6, 2016). Bijgestaan door de
Britse cardioloog dr. Aseem Malhotra. Voor de gelegenheid herhalen ze de truc uit de televisieserie ‘Hoe word
ik honderd?’ en het door verzekeraar VGZ gesteunde groepsprogramma ‘Keer Diabetes2 Om’. Namelijk: afvallen, bloedwaarden verbeteren, medicijnen afbouwen.
Feel good televisie pur sang. Van alle drie de deelnemers draaien de sombere vooruitzichten naar stralende
gezichten. Na slechts drie weken gezonde voeding, sport en ontspanning. Hoe deze artsen dat voor elkaar
krijgen? Met het beproefde recept. Snelle koolhydraten en junkfood minimaliseren, groenten maximaliseren,
spieren en geest activeren. Wim Tilburgs (Uitzicht 5, 2017) meldt dat deze blijde boodschap in een dag 20.000
extra bezoekers naar zijn site trok.
De Vereniging Arts & Leefstijl verkoopt haar inzichten wijselijk als nieuw en helemaal van nu. Een leugentje om
bestwil. Al tien jaar voor Moerman, behaalde Max Gerson met voeding spectaculaire resultaten. Met voeding
behandelde hij tal van ziekten, waaronder kanker. Gerson hielp Albert Schweitzer – zelf arts! – van zijn diabetes
type 2 af en genas diens vrouw van tbc. En Gerson had het kunnen weten van dr. William Harvey (1863).
Uiteindelijk leidt het spoor naar Hippocrates. Die voeding en leefstijl aanwees als voornaamste bron van
ellende, en daarmee inging tegen de heersende opvatting dat ziekte het werk van de goden was. Misschien dat
Hippocrates voortbouwde op koning Salomo’s advies niet te veel honing te eten. Ten tijde van Abraham maakten de Egyptenaren overigens al onderscheid tussen diabetes type 1 en 2. De eerste trof jonge mensen en de
tweede trof ouderen en Egyptenaren met overgewicht.
Niets nieuws onder zon dus? Zeker wel. Het nuttig gebruik van wetenschap en technologie. Voorbeeld: Pijl c.s.
stellen nu door bloedonderzoek vast óf en waar de insulineresistentie in het lichaam optreedt. Het is nog geen
protocol, maar wel mógelijk om vooraf vast te stellen of de leefstijlinterventie kans van slagen heeft.
Kom daar eens om bij de behandeling met chemo. Die slaat in slechts een kwart van de patiënten aan en het is
onvoorspelbaar bij wie. Alvleesklierspecialist Casper van Eijck ergert zich in Tegenlicht aan het uitblijven van
onderzoek om daar verandering in te brengen. Fabrikanten laten de kans op succes graag aan de goden over.
Van Eijck (Uitzicht 10, 2016) werkt, op verzoek van en gefinancierd door nabestaanden, aan een immuuntherapie tegen alvleesklierkanker. Patenten uit dit onderzoek houdt hij nadrukkelijk uit handen van de farmaceutische industrie. Want Van Eijck is ook niet van gisteren.
Kijk- en luistertips: arjan@tekstproducties.nl

!

Dokter van morgen: https://bit.ly/2ygV6Wm Tegenlicht: https://bit.ly/2RynxYX Het Pioppiprotocol: https://bit.ly/2Jjtdm0
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WETENSCHAP

OP ZOEK NAAR ZEKERHEID

Wie wordt er ziek,
en wie niet?

Met statistieken voorspellen
we onze kansen en risico’s. Met
medische testen en screenings
bezweren we onze angsten. Maar
ziektes voorkomen we er niet mee.
Waar het om gaat, is dat we in staat
zijn een weloverwogen keuze te
maken. Dat lukt alleen op basis
van objectieve informatie over de
voor- en nadelen van screenings
en testen.
TEKST DR. HANS STOOP, RINEKE WISMAN

R

oken is dodelijk. Toch kent iedereen
wel een verhaal over een oude opa die
al sinds jaar en dag rookt, maar als
negentiger nog altijd in goede
conditie verkeert. Andersom komt het
ook voor dat ‘gezond levende’ mensen onverwacht
getroffen kunnen worden door een (fatale) hartaanval of een terminale ziekte. En krijgen niet alle
mensen, die vlakbij een hoogspanningsmast
wonen, kanker.

10
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Ook epidemiologische studies, op basis van data
over grotere groepen mensen, leiden niet altijd
(meteen) tot de juiste conclusies en aanbevelingen.
Jarenlang was bijvoorbeeld de gedachte dat het
eten van eieren de kans op het optreden van harten vaatziekten vergrootte, dat het nuttigen van
melkproducten onze botten ten goede kwam en
dat de nitraten in onze groenten kanker zouden
bevorderen. Maar het tegendeel blijkt in al deze
gevallen waar te zijn¹.

BRCA-genen
Een genetische mutatie alleen blijkt niet voldoende
om kanker te veroorzaken. Een vrouw met een
BRCA 1-genmutatie heeft in de loop van haar leven
een risico van 60 tot 80 procent op borstkanker, en
35 tot 45 procent op eierstokkanker. Maar welke
vrouw getroffen wordt, en wie niet, dat is voor de
reguliere geneeskunde onvoorspelbaar. Toch kiezen
enkele honderden dragers van een BRCA-mutatie in
Nederland voor preventieve verwijdering van hun
borsten om het risico van de ziekte te verkleinen².
Dragers van een BRCA-1 of BRCA-2-gen wordt een
mammografie aanbevolen als preventieve
screening, maar dit is niet zonder risico. Zij lopen tot
twee keer meer kans op borstkanker als zij voor hun
30e röntgenonderzoek op hun borstkas ondergaan³. Een echografie of MRI-onderzoek verdient
hier dus eigenlijk de voorkeur.

Ook grootschalige bevolkingsonderzoeken bieden
geen zekerheid. Het nut ervan is omstreden. Het
lijkt logisch om een dodelijke ziekte die sluipend te
werk gaat op te sporen en te behandelen voordat
de symptomen zichtbaar worden. ‘Hoe eerder je de
ziekte of een voorstadium daarvan vindt, hoe groter
de kans op genezing’, is de gedachte. Maar zo
simpel is de praktijk niet. Aan screening - het
routinematig testen van mensen die geen ziekteverschijnselen vertonen - zitten veel haken en ogen.

Kankerscreening
In 2010 werden er 1,2 miljoen vrouwen uitgenodigd
waarvan bijna 1 miljoen deelnamen aan de
mammografie. Naar schatting zijn 2.000 mammografieën nodig om 1 sterfgeval aan borstkanker te
voorkomen. Maar voor alle deelnemers zijn er
nadelen: kankervrees, ongerustheid, vals alarm en
valse geruststelling, overdiagnose en overbehandeling. Van de 2.000 vrouwen krijgen acht vrouwen
onterecht de diagnose borstkanker.

'Het blijft wikken en wegen’

Aan de oproep voor het bevolkingsonderzoek
borstkanker geeft Imca Abma (53) dit jaar geen
gehoor.

Onlangs publiceerde het Nederlands Tijdschrift van
Geneeskunde een artikel over de longkankerscreeningstrial. ‘Waarom longkankerscreening geen
succes is’, luidde de bijgaande tweet van adjuncthoofdredacteur Joost Zaat eind september. In het
artikel staat een grafiek die aangeeft dat long-

Er wordt een illusie
gecreëerd die ons laat
denken dat je kanker
kunt voorkomen door
te screenen

kankerscreening met ct-scan bij 2.000 rokers 1
longkankerdode voorkomt ten koste van 7 achteraf
onnodige chirurgische ingrepen⁴.
‘Wanneer is het zinvol, wanneer niet?’ Die vraag is
niet nieuw. Vermeldenswaard hier is dat vele medici
zelf geen gebruik maken van landelijke bevolkingsscreening⁵. Screening kan ziekten aan het licht
brengen bij mensen bij wie het ziekteproces
langzamer verloopt dan bij spontaan gemelde
patiënten. Sommige kwaadaardig lijkende tumoren
groeien zelfs helemaal niet door. Is het dan zinvol
om te screenen?

>>

Na de diagnose borstkanker in 2014 startte Imca met de
Moermantherapie, adem- , ontspannings- en oedeemtherapie.
Op de dag dat de operatie gepland was, blijkt het knobbeltje
spoorloos. Ze onderging drie keer een MRI ter controle. “Dat
creëerde twee weken van tevoren onrust in mijn lijf, merkte ik
door mijn dagelijkse adem- en ontspanningsoefeningen. Daarna
had ik, ondanks de goede uitslag, zes weken nodig om de
spanning weer helemaal van me af te zetten. Geen goede prikkel
voor mijn lijf.”
“Van kanker was geen spoor meer te vinden, maar er was wel
onrust in het weefsel. Op een gegeven moment dacht ik: ik wil
niet steeds met kanker bezig zijn. Ik wil gewoon weer leven. De
oproep voor de mammografie die een half jaar geleden in de bus
viel, zorgde opnieuw voor onrust en twijfels: wat doet het
onderzoek in mijn weefsel en wat doet de stress eromheen
in mij?”
“De uitslag zou mij nooit een gevoel van zekerheid kunnen
geven. Als therapeut ben ik bekend met teveel verhalen van
vrouwen die het tegendeel overkwam. Wat me ook te denken
geeft, is dat een MRI-onderzoek bij voorkeur 7 tot 14 dagen na
het begin van de menstruatie wordt uitgevoerd, omdat het
borstweefsel dan het best te beoordelen is. Maar bij de mammografie wordt geen rekening gehouden met de cyclus.”
“In plaats van het mammogram kies ik er voor om zo goed
mogelijk voor mezelf te zorgen met voeding, beweging en
ontspanning. Dat geeft mij nu het beste gevoel. Mocht dat
veranderen, dan trek ik aan de bel. En…als ik een volgende
oproep krijg voor het bevolkingsonderzoek, zit ik weer te
wikken en te wegen hoor.”

>>

Uitzicht #9 2018

11

Longkankerscreening met ct-scan
bij 2.000 rokers voorkomt
1 longkankerdode ten koste
van 7 achteraf onnodige
chirurgische ingrepen

>>
BEVOLKINGSONDERZOEK
Borstkanker
Sinds 1990 bestaat het landelijke
bevolkingsonderzoek borstkanker
dat vrouwen vanaf hun 50e
uitnodigt voor een mammografie.
Een mammografie is een röntgenfoto van de borst. Hierbij wordt de
borst tussen twee plexiglasplaten
plat gedrukt, zodat van twee kanten
een foto kan worden gemaakt. Op
het mammogram zijn vetweefsel,
klierweefsel en bindweefsel
zichtbaar. Ook afwijkingen in de
borst zijn zichtbaar.
Zie ook Uitzicht 8, 2013
Darmkanker
Sinds 2010 krijgen alle mannen en
vrouwen van 55 tot en met 75 jaar
iedere twee jaar een uitnodiging
voor het bevolkingsonderzoek
darmkanker. Deelnemers moeten
zelf ontlasting insturen dat
onderzocht wordt op sporen van
bloed. Als er bloed gevonden is,
kan vervolgonderzoek (coloscopie)
uitwijzen of het om een (voorloper
van) darmkanker gaat.
Zie ook Uitzicht 6, 2013
Baarmoerderhalskanker
Sinds 1996 krijgen vrouwen tussen
de 30 en 60 elke vijf jaar een
uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.
Hierbij maakt de huisarts of de
assistente een uitstrijkje dat kan
leiden tot vroegtijdige ontdekking
van baarmoederhalskanker of een
voorstadium daarvan.
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Overdiagnostiek
Epidemioloog en onderzoeker Jan Willem
Coebergh is geen tegenstander van
screening, maar ook niet overmatig
enthousiast ‘vanwege de bescheiden
effecten en de grote hoeveelheid ruis’⁶.
Luc Bonneux, universitair docent ‘Keuzen
in de Gezondheidszorg’, noemt prostaatkankerscreening bij gezonde mannen
zonder klachten ‘misdadig’. Uit onderzoek
onder mannen die overleden zijn aan
ouderdom, blijkt 80 procent prostaatkanker te hebben. Echter het aantal mannen
dat overlijdt ten gevolge van die
prostaatkanker is maar twintig procent.
Het is steeds weer de vraag of iemand
geholpen is met de kennis van een
diagnose of niet.

Een Europees bevolkingsonderzoek naar
prostaatkanker ging in 2009 niet door.
Hoewel de sterfte aan prostaatkanker met
20 procent kon worden verminderd, bleek
in 50 procent van de gevallen sprake te
zijn van overdiagnostiek met overbehandeling – en vervelende complicaties zoals
incontinentie - tot gevolg.
Van geen enkele screening is de
effectiviteit bewezen. En dat is ook
nagenoeg onmogelijk; het verwachte
effect is te klein om betrouwbaar vast te
stellen. Je weet nooit of een daling in
sterfte te danken is aan de screening. De
sterfte aan borstkanker bijvoorbeeld,
daalt ook in landen waar niet wordt
gescreend⁷.

'Bij mist niet uitvaren’

Ida Sonneveld (72), die in 2009 de diagnose
borstkanker kreeg, voelt weerstand tegen de
borstkankerscreening en zou graag zien dat
haar zorgverzekeraar de kosten van medische thermografie vergoedt.
“Een aanvraag voor de radioloog ligt thuis, maar ik denk dat ik dit jaar de borstkankerscreening oversla. Als alternatief zou ik misschien medische thermografie willen doen,
hoewel mijn huisarts daar niet enthousiast over is. Dat komt door een uitzending van
Radar twee jaar geleden. Ik merk dat ik meer weerstand voel tegen de mammografie.
Omdat het onderzoek onprettig is, en veel onrust met zich meebrengt. Maar wat ook
meespeelt is dat tumoren na je 70e jaar veel langzamer groeien. Voeding als medicijn is
mijn basis. Uit bloedonderzoek blijkt dat mijn conditie uitstekend is en zo voel ik me
ook: vitaal en energiek.”
“Een thermogram laten maken, voelt voor mij niet als noodzakelijk. Maar de kosten
houden me ook tegen. Die bedragen tussen de € 200,- en € 300,- en mijn zorgverzekeraar Prolife vergoedt dit niet, ook niet bij een extra large polis. Ik heb Prolife een artikel
uit Uitzicht gestuurd over de mogelijkheden van medische thermografie. De preventieve
mogelijkheden zouden een enorm kostenbesparend effect kunnen hebben. De verzekeraar belde me om te zeggen dat ze de voorschriften van de Borstkankervereniging volgen
en dat deze methode nog onvoldoende onderzocht is. Mijn huisarts raadt de mammografie aan, gezien mijn medische geschiedenis. Ik zei dat ik over thermografie nadacht. Ik
zal hem dit nummer van Uitzicht geven, zodat hij meer te weten komt over medische
thermografie. Voorlopig doe ik even niets. Bij mist niet uitvaren, zegt het spreekwoord.”

Beslissingsspijt
Waarom laten we ons überhaupt graag testen?
Vooral het willen voorkomen van spijt, en een
verkeerd gemaakte keuze, vormt een belangrijke
drijfveer. Geanticipeerde beslissingsspijt, heet dat.
Wanneer aan jonge moeders wordt voorgesteld om
hun pasgeboren baby 24 uur in een screeningskliniek te laten opnemen om daarmee een risico van 1
op 90.000 op een ernstige aandoening te voorkomen, dan is er grote bereidheid om dat te doen. Ook
als je uitlegt dat het risico van een verkeersongeval
onderweg naar de kliniek ongeveer even groot is als
het risico dat ze uitsluiten. De keuze blijft ongewijzigd want ‘stel nou dat het kind iets heeft wat
voorkomen had kunnen worden’.

'Ik volg een tweesporenbeleid’

Na haar eerste mammografie in 2005 kreeg
Jeannette Moors (nu 56) de diagnose borstkanker.
Later bleek: met uitzaaiingen. Ze is kankervrij sinds
2009, en ondergaat ieder jaar een mammogram.

Deze ‘geanticipeerde beslissingsspijt’ maakt het
aanbod van een mogelijk levensreddende optie
dwingend met een zogenaamde ‘gecommercialiseerde angstuitbuiting’⁸ als gevolg. Dit geldt ook bij
de georganiseerde screenings voor borst, baarmoederhalskanker, darm- en prostaatkanker. Er wordt
een illusie gecreëerd die ons laat denken dat je
kanker kunt voorkomen door te screenen.

Angstuitbuiting
Van gecommercialiseerde angstuitbuiting wordt
overigens ook gebruik gemaakt bij het ‘verkopen’
van vaccins. Sinds jaren weten we dat het griepvaccin niet bewezen effectief is⁹, maar nog steeds staan
mensen in de rij om een griepprik te halen. Mogelijk
worden medewerkers in de gezondheidszorg in de
toekomst zelfs verplicht een griepvaccin te nemen.
Staatssecretaris Paul Blokhuis stelt een onderzoek in
om te ‘verkennen of de verplichting de vaccinatiegraad omhoog helpt’.
Jammer dat veel mensen vergeten zijn dat angst
vaak een slechte raadgever is. In plaats van het
hebben van angst is het beter om op gezondheid te
blijven koersen. Ook omdat angst invloed heeft op
het afweersysteem. Pure angst is een van de meest
dramatische demonstraties van het effect van de
geest op het lichaam. We kunnen onszelf doodschrikken. Stress veroorzaakt door situaties uit het
verleden die ons blijven kwellen, zorgt voor een
remmende werking op reperatiemechanismen die
spontaan allerlei foutjes herstellen die die in het
lichaam ontstaan. Tevens onderdrukt stress ons

>>

“Na mijn eerste mammografie moest ik meteen een kamer verder
voor een echo; het was goed mis. Uiteindelijk bleek dat de lever en
de hoofdader naar de lever vol uitzaaiingen zaten. Men noemde
mij ‘ongeneeslijk ziek’. Maar dat bleek niet te kloppen.
Ik leef en eet gezond en voel me fit en vitaal. Door mijn medische
geschiedenis – borstkanker met metastasen – krijg ik ieder jaar een
onderzoek in het ziekenhuis, en geen oproep voor de borstkankerbus. Ik krijg bloedonderzoek, mijn borst wordt handmatig
onderzocht en de artsen staan erop dat ik een mammogram laat
maken. Het is voor hen een meting om te zien of er kankercellen
actief zijn; dat vinden zij belangrijk. Ik heb geen bezwaar; meten
is weten.
Voorafgaand aan de mammografie weet ik al hoe de uitslag van het
bloedonderzoek – en de activiteit van de tumormarker - is. Die is
tot nu toe altijd goed, zodat ik met een gerust hart aan de mammografie begin. Gelukkig ervaar ik niet veel pijn door het onderzoek.
Na de diagnose volgde ik de Moermantherapie strikt. Ik onderging
een borstsparende operatie en chemotherapie, maar tegen
bestraling zei ik nee. Ik sta bekend als een ‘rebel’, maar eigenlijk
volg ik een tweesporenbeleid: het ziekenhuis in de ene hand, en
mijn leefstijl in de andere hand. Die twee samen geven mij
vertrouwen.
De eerste mammografie dertien jaar geleden zette mijn leven op
z’n kop, maar het mammogram op zich was voor mij niet traumatisch. De artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis zijn
vriendelijk en ik heb goed contact met ze. Soms vragen mensen
met de diagnose kanker mij wat ze kunnen doen. Ik vertel welke
keuzes ik gemaakt heb, maar meer kan ik niet doen. Iedereen moet
zijn eigen afwegingen en keuzes maken.”
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immuunsysteem waardoor het de kans
op onder andere kanker vergroot¹⁰. Uiteraard gaat deze vlieger ook op als het
meedoen aan de screening er juist voor
zorgt dat u minder angstig wordt.

Lichaam én geest
Om onze lichaamscellen te laten doen
waarvoor ze bestemd zijn, dient de
interne organisatie zo goed mogelijk te
verlopen. Het lichaam zorgt op een
unieke wijze voor herstel, maar alleen als

Jammer dat veel
mensen vergeten
zijn dat angst
vaak een slechte
raadgever is
lichaam en geest in een zo goed
mogelijke conditie verkeren. Daarom is
het van het allergrootste belang ons
lichaam goed te verzorgen én er het
volste vertrouwen in te hebben. Deze
zienswijze staat bekend als het vitalisme
waarin alles gericht is op het scheppen,
het handhaven en het herstel. Het
lichaam is een zelfhelend mechanisme,
een levend systeem. Gezond zijn is geen
statisch proces, maar uiterst dynamisch¹¹.
Sinds het begin van de 19e eeuw wordt
het menselijk lichaam gezien als een
mechanistisch systeem met een pomp
die het bloed rondpompt via de
slagaders tot in onze kleinste vaten.
Binnen deze biologische wetten kan
iedere chronische irritatie tot kanker
leiden en/of beschadigingen in het DNA
leiden. Het gevolg hiervan is dat de cel
niet de juiste ingrediënten meer aanmaakt en dat kan ervoor zorgen dat een
wildgroei van kankercellen ontstaat.
Cornelis Moerman was een vitalistisch
denker, die het lichaam ziet als een
samenhangend geheel van lichamelijke
en psychische krachten. Ook had hij oog

14

Uitzicht #9 2018

'Ik heb behoefte
aan bevestiging'

Avelien Kamminga (42) laat zich bijna
ieder jaar screenen sinds haar zus zes jaar geleden de
diagnose borstkanker kreeg.
“Mijn zus raakte volledig in paniek toen zij de diagnose borstkanker
kreeg. Ze gunde zichzelf daardoor geen tijd om na te denken en
onderging in Frankrijk, waar ze woont, volgens protocol alle reguliere
behandelingen. Mij stond dat tegen. Ik dacht: wat doe ik als ik
borstkanker krijg? Deze zoektocht ging tegelijk op met mijn interesse
in gezonde voeding en leefstijl. Ik leef en voed mezelf zo gezond
mogelijk, en hoop zo kanker te voorkomen. Ik denk dat voedingstekorten ertoe kunnen leiden dat ontstekingen de ruimte krijgen om uit te
groeien tot cysten en verder te woekeren. Vanaf je 40e wordt het
belangrijker om jezelf optimaal te voorzien van vitaminen en mineralen.
Omdat ik behoefte heb aan bevestiging - dat in mijn borsten geen
kanker groeit - laat ik elk jaar een mammogram maken. Dat kost €
65,- en wordt sinds kort uit de basisverzekering vergoed. Ik heb
inmiddels vier keer zo’n onderzoek gehad. Een pijnlijk gebeuren voor
mij. Ik ben goed voorzien, mijn zware borsten worden in het apparaat
geplet als een pannenkoek. Het geeft een beurs gevoel na die tijd. Ik las
dat het pletten van borsten ontstekingen in de hand kan werken.
Daarom ben ik ook geïnteresseerd in de mogelijkheden van een
alternatief.
Tot nu toe ging ik er zonder klachten met een open mind in. Zo van:
controleer me maar. Na het onderzoek kreeg ik de foto te zien met
uitleg over wat er te zien is. Horen dat het beeld rustig is en dat ik me
er niet druk over hoef te maken, stelt gerust. Dat zorgt ervoor dat ik
huppelend het ziekenhuis weer uit ga.”

voor de spirituele essentie die in ieder
levend organisme aanwezig is, de ziel.
Met het Moermandieet voedt u alle
componenten die ervoor zorgen dat het
afweersysteem, het immuunsysteem, en
het herstelvermogen optimaal kunnen
functioneren.

¹Gemen R 2011; Clements WT 2014;
Melnik BC 2016
²Trouw 2013
³Drooger JC 2015
⁴https://pbs.twimg.com/media/DoCJVP4XoAACrqc.jpg
⁵Veerman E 2004; Kiezen bij kanker
2013
⁶Medisch Contact 2004
⁷Bonneux L 2004
⁸Peize TT 2006
⁹Bijl D in Tros Radar; 2011; Bijl D in
NOS 2011; Demichelli V 2018
¹⁰Marchant J 2016
¹¹De Vries M 1985
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LEDEN VAN MMV VERTELLEN HOE ZE PERSOONLIJK INVULLING GEVEN
AAN HET THEMA ‘GEZOND ETEN – GEZOND LEVEN’.
TEKST CHRISTINE STEENKS BEELD ANNE VAN STEENWIJK.

‘MMV steunt je in je keuze’
Hannie Luiten (70) uit Oosterbeek is al haar halve leven lid van MMV. Ze zag
hoe de vereniging zich ontwikkelde en is blij met Uitzicht en de website die zij
beiden ‘zeer informatief’ noemt.

“D

e eerste confrontatie met kanker was halverwege de jaren zeventig, toen
mijn zus een hersentumor bleek te hebben. We woonden in de buurt van
een van de oprichters van MMV. Mijn moeder zocht contact met haar en
bereidde voor mijn zus het Moermandieet. Al overleed zij helaas binnen een half jaar,
voor mij was de combinatie kanker en voeding gelegd. Zeven jaar later bleek ikzelf
een kwaadaardig gezwel te hebben in mijn dikke darm. Het werd operatief verwijderd. Ik vroeg de internist hoe ik kon voorkomen dat het terugkwam. ‘U bent bij mij
onder controle’, was zijn antwoord. Dat was alles. Voor mij een eye-opener. Ik
besefte dat ik voor preventie echt zelf aan de slag moest.”

Ingrijpend
“Vanaf dat moment hield ik me, zeker acht jaar lang, heel streng aan het Moermandieet. Eten is een belangrijk onderdeel van het leven. Ik vergelijk de verandering van voedingswijze wel eens met een wijziging in geloofsovertuiging. Net zo
ingrijpend, zeker toen. Inmiddels is er meer ruimte voor gezonde voeding, maar
in de jaren tachtig werd je vreemd aangekeken. Ik ben altijd met gezonde
voeding bezig gebleven, want kanker zit in onze familie. Ik blijf onder controle.
Twee keer is er nog een ‘ongerechtigheidje’ weggehaald. Uit voorzorg. Na mijn
pensionering heb ik me weer extra in gezonde voeding verdiept. In Uitzicht vind
ik vooral artikelen boeiend waarin de resultaten van wetenschappelijk onderzoek
aan de orde komen.”

Bonbon
“Gezond leven betekent voor mij ook genoeg ontspannen, bewegen en niet te veel
in de zon. Het is een manier van leven die mij uitstekend bevalt. Ik wil niet anders.
Je smaak past zich aan. Ik heb geen behoefte meer aan vlees. Het enige wat ik mis,
is de lekkere bonbon of de koek bij de koffie. Mijn conditie is beter dan die van veel
leeftijdsgenoten. Uit een algemene bodycheck bij een NTTT-arts bleek twee jaar
geleden dat ik de gezondheid van een 58-jarige had.
Met verschillende MMV-leden ben ik in de regio Midden-Gelderland een werkgroep gestart die activiteiten organiseert, zoals lezingen. Een ontmoeting met
lotgenoten is afgeblazen door te weinig aanmeldingen. Misschien dat internet
de behoefte daaraan vermindert. Zelf was ik destijds blij met lotgenotencontact.
Want al ben je nog zo gemotiveerd, in je uppie red je het niet. Je hebt anderen
nodig die je motiveren en stimuleren. Daar helpt MMV ook bij.”

Ook in deze rubriek?
Meld je dan bij redactie@mmv.nl o.v.v. Lijf & Leden.
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Natuurrijke recepten

HAVERPANNENKOEKJES
MET PEER•
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M NT

1 banaan
1 ei
100 g havermeel
100 ml havermelk
½ tl wijnsteenbakpoeder
½ tl kaneelpoeder
snufje zout
klontje boter
1 peer
4 el biogarde
mespunt vanillepoeder
paar walnoten

Bereidingswijze
1		 Prak de banaan met behulp van een vork.
2		Klop het ei met het havermeel, de havermelk, het wijnsteenbakpoeder, het kaneelpoeder, het zout en de geprakte banaan tot
een glad beslag.
3 	Verwarm het klontje boter in een koekenpan en bak kleine
ronde pannenkoekjes op laag vuur aan beide kanten lichtbruin.
4 	Schil ondertussen de peer en snijd in dunne plakjes.
5 	Meng de biogarde met het vanillepoeder.
6 	Verdeel de pannenkoekjes over twee borden en verdeel hier de
peer en walnoten overheen. Maak af met een klodder vanillebiogarde.
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SALADE MET PEER EN BIET
VOOR 6 PERSONEN

Ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M

NT

2 rauwe bieten
250 gr knolselderij
1 appel
1 grote peer
1 papaya
1 rode ui
halve rettich
300 gr linzen ongekookt
100 gr veldsla
handvol kleine tomaatjes
voor de dressing 1 citroen
2 lepelsolijfolie

Bereidingswijze
1		 Rasp de knolselderij en de bieten.
2		Kook de linzen in 15 minuten gaar en laat uitlekken.
3		Snijd de appel en peer en de papaya in kleine
blokjes.
4		Garneer de groentes en het fruit op een schaal.
Versier met bloemen en eventueel wat druiven.
5		Pers de citroen uit en vermeng deze met de olie.
Giet op het laatste moment deze dressing over
de salade.

PERENCHUTNEY
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M NT

4 rijpe peren
1 goudreinet
2 rode uien
handje rozijnen
1 tl kaneel
1 tl gemberpoeder
½ tl gemalen kruidnagel
1 el olijfolie
sap van een halve citroen
200 ml sinaasappelsap of water

Bereidingswijze:
1		Schil de peren en goudreinet en snijd in blokjes
van ongeveer 1 cm.
2		Snipper de rode uien.
3		Verwarm de olijfolie in een pan en fruit de uien
tot ze glazig zijn.
4		Voeg de appel, rozijnen, kaneel, gemberpoeder,
kruidnagel en het citroen- en sinaasappelsap toe
en laat gedurende 10 minuten zachtjes pruttelen
tot de appel zacht is.
5		Voeg dan de peer toe en laat nog 20 minuten
zachtjes afgedekt koken.
6		Schep de chutney in gesteriliseerde jampotten of
weckpotten tot de rand vol en zet de potten met
deksel 5 minuten op de kop. Draai ze daarna
weer om en laat verder afkoelen.

BLOEMKOOLBELEG

(Dit is een gepimpt recept uit een oud Moermanboekje van
Truus Hartsink.)
INGREDIËNTEN VOOR 3 PERSONEN

Ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•
•

M

NT

Halve bloemkool
1 el gehakte bieslook
2 tl kurkuma
naar behoefte iets peper en zout
2 kleine uitjes
2 el biogarde
2 teentjes knoflook
2 el geraspte jonge kaas

Bereidingswijze
Dit gerecht kan zowel warm als
kou als lunchgerecht of bij een
salade worden gegeten. Of maak
er een ovenschotel van met wat
tomaten en kleingesneden prei.

1		Snijd de bloemkool in kleine stukjes en stoom deze kort
gaar.
2		Snijd de uitjes, bieslook en knoflook heel fijn.
3		Prak de gare bloemkool fijn en vermeng dit met de
kurkuma, uitjes, bieslook en de knoflook.
4		Roer nu de biogarde erdoorheen en op het laatst de
geraspte kaas.
5		Maak dit gerecht eventueel op smaak met peper en zout.

WAT BETEKENEN DE BOLLETJES?
Bij de recepten ziet u in één oogopslag of een voedingsmiddel is toegestaan, niet is toegestaan, incidenteel is toegestaan of wordt
aanbevolen binnen het (klassieke) Moermandieet of de Niet-Toxische Tumor Therapie.

M Klassiek Moermandieet NT Niet-Toxische Tumor Therapie (NTTT)
Incidenteel toegestaan

Toegestaan

Aanbevolen

Niet toegestaan
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INTERVIEW

Francine van
Broekhoven (53) is
deskundig op het
gebied van medische
thermografie, een
methode om de
borstgezondheid
te screenen.
Voorafgaand aan de
‘borstkankermaand’
oktober lanceerde
zij in september de
Borstgezondheidsmaand om preventie
in de schijnwerpers
te zetten. ‘Wacht niet
met nadenken over je
borstgezondheid tot
je 50-plus bent.’ Een
interview.
TESKT LINDA DE WAART
BEELD MARTINE SPRANGERS

'Kijken

naar je borsten is
net zo belangrijk
als voelen’
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E

én misverstand wil Van Broekhoven meteen de wereld uithelpen:
thermografie spoort géén
borstkanker op. En thermografie
is dus géén vervanging van een
mammogram, waarmee artsen
onderzoeken of er al een tumor is. “We
zijn niet op zoek naar kanker, hooguit
naar de broedplaats ervan. Als een tumor
wordt gevonden, is daar een lichamelijk
proces aan voorafgegaan. Soms duurt het
wel vijf tot acht jaar voor een tumor met
mammografie gezien kan worden.”
“Met een thermogram meten we
temperaturen aan de oppervlakte van de
huid”, vertelt ze. “Wanneer er in het
lichaam een probleem is, zorgt het
centraal zenuwstelsel voor een herverdeling van bloed in de huid. Daardoor wordt

een plek op de huid koeler of warmer. Als
de ene borst dus keurig 37 graden is en
de andere plekken vertoont die warmer
zijn, klopt er iets niet. Bij meer dan drie
‘asymmetrische temperaturen’, spreken
we van een ‘hoog niveau van zorg’ en
sturen we iemand door naar de huisarts.”
De waarde van thermografie is - in
tegenstelling tot mammografie - preventief. “Met een thermogram nemen we
veranderingen van temperaturen in de
borsten waar die mogelijk wijzen op een
probleem, zoals een ontsteking. We geven
tips hoe vrouwen hun borsten gezond
kunnen houden. En we verwijzen hen
door voor borstweefselbehandelingen,
waarbij het borstweefsel vrijgemaakt
wordt van verklevingen, cystes, opgehoopt lymfevocht en afvalstoffen. De kans
bestaat dat de borsten hierdoor herstellen
en weer gezond worden.”

‘Bevolkingsonderzoek naar
borstkanker is geen
een preventieve
screening. Je
voorkomt er geen
borstkanker
mee’

Radar-uitzending
Thermografie wordt niet vergoed door
zorgverzekeraars. Omdat de methode niet
‘evidence based’ is, is het lastig deze in het
behandelprotocol te krijgen. Een
uitzending van Radar TV begin 2016
voedde eerder het wantrouwen dan dat
het helderheid verschafte. De redactie
ging met een verborgen camera op
bezoek bij drie natuurgeneeskundigen
die medische thermografie aanbieden.
Een van hen was een medewerkster van
Van Broekhoven. In de studio van het
tv-programma werd Van Broekhoven
achteraf kort om haar mening gevraagd.
Ze was blij dat ze nog iets kon zeggen,
maar de nasleep van het programma was
vervelend: “Dat wat ik met hart en ziel had

opgebouwd werd genadeloos afgebroken. Vrouwen die ik onderzocht, waren
onrustig: ‘Radar zegt…’. Aan de andere
kant zijn er ook goede dingen uit
voortgekomen. De Inspectie voor de
Gezondheidszorg kwam langs, waardoor
ik de kans kreeg uitvoerig uit te leggen
wat wij precies doen.”
“Weet je wat het is? Alles valt of staat met
een duidelijke terminologie. Als een
thermograaf vertelt dat ze kanker
vroegtijdig kan opsporen, is dat onzorgvuldig en misleidend. Maar: de conclusie
trekken dat alle thermografen daarom
cliënten misleiden, is ook onzorgvuldig en
misleidend.” Na de uitzending legde Van
Broekhoven de bureauredacteuren uit
wat thermografie werkelijk is. “Ze waren
geïnteresseerd en verrast: ‘O, zit dat zo!’
Maar een rectificatie zat er niet in.”
“Onlangs ontvingen wij van de Inspectie
een sluitbrief waarin zwart op wit staat
dat wij geen wetten overtreden. Uit al die
negatieve aandacht is dus toch iets
positiefs voortgekomen.”

Zingeving
In 2012 overleed de moeder van Van
Broekhoven aan borstkanker. Tijdens het
ziekteproces viel haar op dat borstkanker
‘geïndustrialiseerd’ is door medicijnenfirma’s. “Als ik eraan terugdenk, word ik
weer verdrietig. Acht jaar lang hebben we
van alles geprobeerd. Zelfs toen het niets
meer uithaalde, schreef haar arts chemokuren voor. Ze onderging ze, want ze
vertrouwde hem blind. Maar ze vergrootten alleen haar lijden. Na mijn moeders
dood heb ik twee jaar gehuild en ben ik
veel gaan lezen over borstkanker.” Toen ze
las over medische thermografie als
preventiemethode, besloot ze de
opleiding te volgen in Florida. Het was
een passende aanvulling op haar praktijk
als acupuncturist. Kort daarna richtte ze
De Groene Zuster op. “Zo kreeg de dood
van mijn moeder toch een positieve
betekenis. Op dit moment zijn er 22
thermografen in Nederland en hebben
we een grote groep ambassadeurs die
zich inzet voor meer kennis over borstgezondheid.”
Van Broekhoven is niet tégen het
bevolkingsonderzoek. “Als vrouwen dit
willen; prima.” Het probleem dat ze ermee
heeft, is dat velen denken dat het een pre-

BIOGRAFIE
Wie: Francine van Broekhoven (53)
Privé: Woont samen met Vincent, heeft
twee volwassen zoons en een kleindochter.
Werk: Francine is gecertificeerd
medisch thermograaf en trainer, en
gediplomeerd acupuncturist. Van 2004
tot eind 2013 had ze een praktijk voor
acupunctuur. In 2014 volgde ze een
opleiding aan de International Association of Medical Thermographers
(IAMT) in Florida. In 2014 startte ze De
Groene Zuster, waarmee ze op 22
locaties in Nederland medische
thermografie biedt voor preventief
lichaams- en borstonderzoek. Bij De
Groene Zuster werken zes gecertificeerde thermografen die specialist zijn in
borstgezondheid.
Francine schreef het ‘Handboek
borstgezondheid en medische thermografie’ en geeft het magazine ‘Boezem
Vriendin’ uit. Ze geeft workshops,
lezingen en is bezig een beroepsvereniging op te richten voor gecertificeerd
thermografen in Nederland.

!

www.degroenezuster.nl
www.borstgezondheidsmaand.nl

ventief onderzoek is. Dat is het niet.
“Als er daadwerkelijk een tumor zit, kan
de arts vanaf dat moment actie ondernemen. Je voorkomt er geen borstkanker
mee.”
“Bij gezonde vrouwen heeft een
mammografie weinig zin. Een Britse
studie naar drie decennia borstkankerscreening laat zien dat 31 procent van de
vrouwen die gehoor geeft aan de oproep
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een vals-positieve diagnose krijgt. Met als mogelijk gevolg dat
je van een gezonde vrouw een zieke vrouw maakt.”

Jonge borsten
De reden dat vrouwen in Nederland pas vanaf hun 50e worden
uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker
heeft volgens Van Broekhoven te maken met de dichtheid van het
borstweefsel. En vooral: wat daarvan te zien is op een mammogram. Naar schatting heeft veertig procent van de vrouwen ‘dicht’
borstklierweefsel: in verhouding meer klier- dan vetweefsel. “Door
hormonale veranderingen - de overgang - neemt de hoeveelheid
vetweefsel in de borst toe en wordt het weefsel minder dicht. Op
een mammogram licht een tumor wit op. Dicht borstklierweefsel
is ook wit. Het vinden van een tumor is bij dicht borstweefsel dus
zoeken naar een sneeuwbal in een sneeuwstorm.”
“Vrouwen zouden niet moeten wachten met nadenken over hun
borstgezondheid tot ze 50-plus zijn.” Dicht borstklierweefsel
vergroot de kans op borstklachten - pijn, cystes, mastopathie - en
het geeft een vijf keer groter risico op borstkanker. “Borsten
horen geen pijn te doen of hard te zijn. Ze horen zacht en soepel
te zijn. Gelukkig kun je veel doen om ze gezonder te maken. Een
massage of detox voor je borsten, bijvoorbeeld. En wat vooral
een gouden tip is: trek die bh uit. Borsten moeten wiebelen.”

BH, anticonceptie en mondzorg
“Ons lichaam slaat afvalstoffen op in vetweefsel, waar het via
lymfevocht weer wordt afgevoerd. Dat lymfevocht komt in
beweging als wij bewegen; sporten, wandelen, fietsen. Maar
onze borsten kunnen niet wandelen of sporten. Zij zijn afhankelijk van de ruimte die we ze geven. Wanneer ze continu stevig
verpakt zijn, hopen afvalstoffen zich op. Dat kan leiden tot kleine
ontstekingen, vergelijkbaar met een splinter in een vinger. Die
splinter kan wel weer uit de vinger zweren, maar in je borsten
kan zo’n ontstekingsproces voor ernstige problemen zorgen. Een
hoop vrouwen die ik spreek, verwonderen zich over het effect
wanneer ze hun bh een tijdje uitdoen. Vaak verdwijnen hun
klachten binnen een paar dagen.”
De anticonceptiepil is voor de borstgezondheid geen aanrader.
“In het vetweefsel van geamputeerde borsten zijn, naast
parabenen en insecticiden, hormonen van de pil aangetroffen.
Als alternatief voor anticonceptie raad ik een cycluscomputer
aan.” Ook belangrijk voor borstgezondheid is goede mondzorg:
“Veel vrouwen hebben chronische kaakontstekingen zonder dat
ze zich daar bewust van zijn. Bacteriën kunnen op die manier
jarenlang via de lymfe naar de borsten draineren en zo het
borstweefsel onrustig maken. Op een thermogram is die stroom
bacteriën naar de borsten duidelijk te zien.”
Huisartsen weten helaas nauwelijks iets over borstgezondheid.
“De haast die ze hebben om vrouwen naar de mammapoli te sturen als ze een knobbel voelen, levert ongezonde spanning op.
Daarmee wordt veel onrust gecreëerd die ertoe leidt dat
vrouwen bang zijn voor hun borsten. Acht van de tien vrouwen
die De Groene Zuster bezoekt, doet geen borstonderzoek uit
angst iets tegen te komen. Maar doodsoorzaak nummer één
onder vrouwen is geen borstkanker, maar hartfalen. En wat is
dan vooral belangrijk om te voorkomen? Juist: stress.”
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Zelfonderzoek
“Ik zou graag zien dat vrouwen ontspannen en blij met hun
borsten kunnen omgaan. Een huisarts zou vrouwen ook eerst
kunnen adviseren hun bh een paar dagen uit te doen om daarna
nieuw onderzoek te doen. 75 procent van de knobbels die we
voelen, blijken cystes te zijn die op zich geen kwaad kunnen.”
Zelfonderzoek is van groot belang, benadrukt ze. En daarbij is
kijken minstens zo belangrijk als voelen. “Ken je borsten. Weet hoe
ze eruitzien. Is de een altijd al groter dan de ander? Hoe zien de
tepels eruit? Zie je bloedvatpatronen?” Ga eens in de twee weken
voor je badkamerspiegel staan om veranderingen te monitoren:
“Is de ene borst ineens groter dan de ander? Zit er ineens een deuk
in een borst? Dan is het tijd om naar de huisarts te gaan.”
Een ideaal voor toekomstig borstonderzoek ziet Van Broekhoven
in de samenwerking met echografie. “Met een thermogram
kunnen we nauwkeurig de plaats bepalen van abnormaliteit in de
temperatuur. Een goede echograaf ziet vervolgens het verschil
tussen een cyste, een fibroadenoom of kwaadaardig weefsel.” Ook
bij een ‘hoog niveau van zorg’ is echografie een prima vervolgonderzoek. “Mits je een goede radioloog treft, is dit accurater dan een
mammogram. Met echografie kun je gericht in de borst kijken op
de plek die het thermogram uitwijst. En het is pijnloos, veilig en
vrouwvriendelijk.”
Het toekomstideaal vereist nog een lange adem: pas als het
onderzoek – in samenwerking met bestaande klinieken – op
deze manier over een termijn tot tien jaar is uitgevoerd, kan je
‘evidence based’ iets zeggen over de toe- of afname van
kankerdiagnoses.

‘Een gouden
tip: trek de bh
uit. Borsten
moeten
wiebelen’

Thermografie is kostbaar:
245,- voor een consult van
dertig minuten, inclusief een
‘diagnostisch’ rapport en een
belafspraak (tien minuten)
over de inhoud ervan. Deze
kosten worden niet vergoed.
Hoe meer vrouwen tegen hun
huisarts zeggen dat ze
interesse hebben in thermografie, hoe groter de kans dat
er een verzekeraar komt die
het gaat vergoeden.
Van Broekhoven is klaar voor
verandering. “Als we hetzelfde
blijven doen als de afgelopen
dertig jaar, zal het aantal borstkankerdiagnoses alleen maar
oplopen. Als je iedere twee
jaar bij vrouwen gaat kijken of
er al een tumor is, ben je altijd
te laat.”

<<

!
Hoe onderzoek je je
borsten?
Lees deze gratis folder van
het Alexander Monro
ziekenhuis.
www.alexandermonro.nl/
heb-ik-borstkanker/
campagne-ken-je-borsten

Deur op een kier voor
leefstijlgeneeskunde
Met de opname per januari 2019 van de leefstijlcoach in het basispakket, is
een stapje gezet in de richting van leefstijlgeneeskunde. Maar lobbyen voor
een meer natuurlijke aanpak van de explosief toegenomen ziektelast blijft
noodzakelijk.

M

inister Bruno Bruins nam vorige maand het ‘Manifest Leefstijlgeneeskunde’ in ontvangst. De minister van medische zorg en sport noemde het – ook door MMV ondertekende – manifest ‘een fantastisch initiatief’ en ‘een schot voor open doel’. Het scoren wil
Bruins echter aan anderen overlaten. ‘Het is een krachtig signaal uit het veld en daar hoort het
initiatief ook te liggen. Het gaat niet werken als wij dit vanuit VWS opleggen. Wij kijken op het
ministerie waar we het mee eens zijn en waar de hic ups zitten.’

Ruimhartige overheidsfinanciering van (klinisch) onderzoek naar de effectiviteit van verschillende leefstijlinterventies, lijkt daarmee op korte termijn niet te verwachten. Dit ondanks een
kamerbreed gesteunde motie van Christen Unie en Groen Links die de minister oproept tot het
opstellen van onderzoekagenda.

NILG
Naast leden van vereniging Student en Voeding – die pleitten voor leefstijlgeneeskunde in het
curriculum van de studie geneeskunde – was ook het bestuur van TNO en het Leidse academisch ziekenhuis (LUMC) vertegenwoordigd. De twee nstellingen riepen recentelijk het
Nederlands Instituut voor Leefstijlgeneeskunde in het leven (NILG). ‘Huisartsen kennen vaak het
enorme potentieel niet van een gezondere leefstijl’, benadrukte endocrinoloog en hoogleraar
diabetologie Hanno Pijl het belang van een systeemverandering in de zorg. ‘Het is niet
voldoende om alleen te zeggen dat patiënten meer moeten bewegen en gezonder eten.’

Leefstijlcoach
Minister Bruins noemde de opname van de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) in het
basispakket ‘een stap in de goede richting’. Per 1 januari krijgen huisartsen de mogelijkheid
door te verwijzen naar leefstijlcoaches. Bruins: ‘Als daar goede resultaten uitkomen, helpt dat
uiteraard er meer in te investeren.’
De GLI is een effectief bewezen interventie bij gewicht gerelateerde gezondheidsrisico’s en
hoort in het basispakket, oordeelde het Zorginstituut al in 2009. Een advies dat de vorige
minister van VWS naast zich neer legde. De huidige minister wordt het gemakkelijk gemaakt
door het extra bewijs dat voortvloeit uit het programma ‘Keer diabetes2 om’, onderdeel van de
Stichting Voeding Leeft – waar Hanno Pijl en huisarts Tamara de Weijer gezichtsbepalende
vertegenwoordigers van zijn.
Over een periode van twee jaar mogen aanbieders van een GLI maximaal 787 euro aan de
zorgverzekeraar declareren. Deze kosten vallen buiten het eigen risico. Maar vooralsnog blijft
de impact van de GLI op de volksgezondheid naar verwachting beperkt. Ongeveer 3,5 miljoen
volwassen Nederlanders komen in aanmerking. Het RIVM rekent er mee dat huisartsen 1,03
procent van deze groep doorverwijst. Een week na de overhandiging van het manifest bood de
minister, via ZonMW, een miljoen euro extra aan voor onderzoek naar leefstijlgeneeskunde.

Demedicalisatie
Ondertussen pakt de uit Voeding Leeft voortgekomen Vereniging Arts en Leefstijl (voorheen
Arts en Voeding) door met een ‘demedicalisatie handleiding’. Tamara de Weijer presenteerde
deze tijdens een congres van verzekeraar VGZ over de toekomst van de zorg, aan Tweede
Kamerleden Ellemeet en Rutte. De handleiding kwam tot stand in samenwerking met het
onafhankelijke Langerhans Onderzoeksinstituut en helpt artsen patiënten te begeleiden bij het
afbouwen van medicatie. Aan de handleiding zijn ook nascholingen verbonden.
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Marlie s kookboekenhoek

BEELD LEONARD DAVIDS (MET DANK AAN GOEDHART KEUKENS TE ALPHEN AAN DE RIJN)

Nieuwe kookboeken verschijnen aan de lopende band. Zelden voldoen ze aan de
richtlijnen van MMV, maar met wat aanpassingen in de receptuur bieden veel titels zeker
meerwaarde in de keuken. Marlie Hillekens, voorzitter van MMV met een passie voor
koken, proeft voor uit veelbelovende uitgaven.

Het nieuwe
Vegalicious

Deliciously Ella
Hardcover
256 bladzijden
Door Ella Woodward
ISBN 9789021560205
PRIJS € 20,99

Hardcover
320 bladzijden
Door Alice Hart
ISBN 9789021562391
PRIJS € 24,99

Win
dit
boek!

MMV verloot het
boek Het nieuwe
Vegalicious. Geef u
op voor de
verloting via
cb@mmv.nl o.v.v.
‘verloting kookboek’. De trekking is
op 1 november
2018. De winnaar
krijgt persoonlijk
bericht. Over de
uitslag kan niet
worden gecorrespondeerd.

Het nieuwe Vegalicious is de opvolger van het
succesvolle Vegalicious. Een boek waarin
groenten, granen en kruiden de hoofdrol
spelen. Wat meteen opvalt bij het openslaan
van dit boek zijn de tot de verbeelding
sprekende namen van de hoofdstukken, zoals
‘De ochtenden’, ‘Klein maar fijn’, ‘Zuinig’, ‘Soort
van rauw’. Dezelfde originaliteit zie je terug in
de recepten; verrassende combinaties en een
goede afwisseling tussen makkelijke, snelle en
wat meer ingewikkelde recepten. De foto’s in
het boek zijn mooi en soms grappig zoals een
vel bakpapier met nog een héél klein restje
bananenbrood erop. Naast recepten bevat het
boek ook veel tips ‘Zo kook je linzen goed’ of
‘Kiemen: hoe doe je dat?’. Zoals in vrijwel elk
kookboek moet je hier en daar de bereidingswijzen een beetje aanpassen om het Moerman- of NTTT-proof te maken. Voorkom met
name het bakken, braden en wokken op hoge
temperaturen.

Vegetarisch? Ja (veel veganistische
ingrediënten)*
Passend bij Moerman-/NTTT dieet: Gedeeltelijk
Geschikt voor preventieve leefstijl: Gedeeltelijk

*EenWEETJE
plantaardig (veganistisch) dieet sluit bepaalde producten uit die in het Moer-

In 2011 kreeg Ella plotseling een zeldzame
auto-immuunziekte, waardoor zij niet langer
dan een paar uur per dag uit bed kon zijn.
Medicijnen sloegen niet aan, maar een
plantaardig dieet maakte haar weer beter.
Inmiddels heeft ze een zeer succesvol blog
www.deliciouslyella.com en twee restaurants
in London. Kortom een inspirerend persoonlijk ervaringsverhaal dat zo in Uitzicht zou
passen! Het boek van Ella staat vol heerlijke,
simpele recepten die snel te bereiden zijn.
Bijzonder is ook dat er vaak een uitleg bij de
recepten staat; waarom iets goed voor je is
en waarom zij dit gebruikt. Naar mijn smaak
missen de recepten soms wat kruiden, maar
die kun je natuurlijk ook zelf toevoegen. Het
is een verzorgd boek met een jeugdige,
vrolijke uitstraling. Een aanrader voor
iedereen die geïnteresseerd is in veganistisch/ glutenvrij/ gezond eten. Het was mijn
eerste kennismaking met een boek van Ella
en aangezien het niet haar enige kookboek
is ben ik nieuwsgierig naar de rest.

Vegetarisch? Ja (veganistisch)*
Passend bij Moerman-/NTTT dieet: Gedeeltelijk
Geschikt voor preventieve leefstijl: Gedeeltelijk

man-/NTTT dieet wel zijn toegestaan (bijvoorbeeld zuivel en eieren) en andersom
wordt er onder andere suiker gebruikt dat bij Moerman/NTTT niet is toegestaan.
Deze recepten kunt u overslaan of aanpassen. Raadpleeg de voedingsmiddelenlijst op
de website: www.mmv.nl/voedingsmiddel, hier vindt u ook eerdere recensies van
kookboeken: www.mmv.nl/kookboekrecensies
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Verklaring uienscore: 1 mwoah 2 leuk, maar er zijn
betere 3 goed boek maar niet passend bij MMV
4 goed boek, veel recepten passen bij een preventieve
leefstijl 5 goed boek, veel recepten passen in het
Moerman- en/of NTTT-dieet bij kanker

ACTUEEL

AGENDA
TELEFONISCH SPREEKUUR
VOEDINGSDESKUNDIGE
12 NOVEMBER

Heeft u een vraag over voeding of
het Moermandieet? Bel MMV
tweewekelijks op maandag van
10.00 – 12.00 uur. De komende
data: 12, 26 november, 10 en 24
december. Tel: 06-57 57 44 61.
Houd uw lidmaatschapsnummer bij
de hand.
CURSUS SALUTOGENESE
23 NOVEMBER / LENT

Birgit Sporenberg, huisarts en
docent aan de medische faculteit
Maastricht, deelt tijdens deze
eendaagse cursus haar visie op
gezondheid en hoe je daar zelf aan
bijdraagt. Vrijdag 23 november in
De Kleine Wiel, Marxstraat 101 te
Lent, 10.00 – 17.00 uur. Aanmelden: info@cursussalutogenese.nl
MVV-KOOKWORKSHOPS
1 DECEMBER /APELDOORN/
ALKMAAR

Leren koken volgens Moerman en/
of NTT-Therapie? Klazien van der
Toorren geeft een kookworkshop in
Apeldoorn (11.30 – 16.30) €25 p.p.
Aanmelden: cb@mmv.nl /0347346 955. Krista Boots verzorgt een
kookworkshop in Alkmaar €59 p.p.
(incl. drankjes en lunch). info@
kristaboots.nl / 06-24 77 86 24.

WEES ER
H ÉÉ L
SN EL BIJ!

'Vechtersbaas’ Lisanne
zingt op ledendag
Lisanne Spaander (20) scoorde een
hit met ‘Vechtersbaas’, een lied dat ze
schreef nadat ze de diagnose botkanker kreeg in 2014. Samen met
haar moeder volgt ze vanaf het
begin het Moermandieet. Tijdens de
ledendag a.s. zaterdag in Bunnik
deelt ze haar verhaal, en haar
muziek. U kunt erbij zijn!
Lisanne Spaander (20) kreeg in haar havoexamenjaar te horen dat ze botkanker had,
een Ewingsarcoom. Een agressieve variant.
“De artsen verwachtten niet dat Lisanne zou
overleven.” Naast de reguliere behandelingen
startte moeder Ilona Woestenburg vanaf het
begin met koken volgens het Moermandieet.
“Ik verbaasde me over de hoeveelheid goede
informatie op de website. Met de voedingsmiddelenlijst naast me heb ik onze voeding
bekeken en menu’s samengesteld.”
In het lied ‘Kijk naar mij’ vraagt Lisanne haar
publiek om te kijken naar wie Lisanne is, en
niet alleen naar haar ziekte. Het Moermandieet helpt Lisanne, vooral op momenten dat
de artsen handelingsverlegen zijn. “Het dieet
is iets dat ik zelf kan doen. Dat geeft mij
kracht”, vertelt Lisanne.

KAARTEN VOOR DE LEDENDAG
De ledendag is zaterdag 10 november in het Postiljon hotel in Bunnik. De kosten zijn €
17,50 (incl. eenvoudige Moermanproof lunch). U kunt zich nog aanmelden tot
donderdag 8 november 12 uur. Doe dat via www.mmv.nl/winkel, klik op ‘Ledendag
10 november 2018’ > ‘Aan winkelwagen toevoegen’ > ‘Afrekenen’. Na betaling ontvangt
u binnen 3 werkdagen een reserveringsnummer dat geldt als entreebewijs. Of meld u
aan via: cb@mmv.nl

Naast het dieet neemt Lisanne cbd-olie en
Maretak-injecties. “Tumoren die bij Ewingsarcoom gemiddeld bij reguliere behandelingen
meestal maar met 5 procent slinken, slonk bij
Lisanne met vijftig procent. De artsen
stonden versteld: hoe kan dit? Het nut van
voeding zagen ze echter niet bij het RadboudUMC.” Ilona lag regelmatig met de
artsen in de clinch. Ze weigerden in het
medisch dossier op te schrijven welke
aanvullende behandelingen Lisanne
onderging.
Nadat de ziekte zich in 2017 voor de tweede
keer openbaarde, is Lisanne in behandeling
bij het Prinses Máxima Centrum in Utrecht.
“Dat is geweldig”, zegt Ilona. “De artsen staan
achter ons en denken mee. Ze vinden het
geweldig wat wij doen.” In oktober is Lisanne
benoemd tot ambassadeur van het Prinses
Máxima Centrum.
Toen Lisanne ziek werd, zat ze in de Theaterklas. Door haar ziekte raakte haar zangcarrière
in een stroomversnelling. Ze trad op met
Marco Borsato en bij Humberto Tan’s Late
Night show. Aan MMV bood ze aan ‘gratis’ op
te treden, omdat de vereniging veel voor ze
betekend heeft.
In het volgende nummer van Uitzicht volgt een
uitgebreid interview met Lisanne en haar
moeder.

!
www.lisannespaander.nl
https://youtu.be/WsRThIPVIsE

(advertentie)
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NIEUW!

PROSTASOL
– voor een sterk
immuunsysteem
om de gezondheid
te beschermen.

natuurlijke en biologische
voedingssupplementen

Bezoek ons op de MMV-ledendag
info@novaro-pharma.nl
www.novaro-pharma.nl

PROSTASOL

LIBITROX
Voor meer Informatie:
medpro Holland B.V.
FÜR DEN
GANZEN
www.med-pro.org

Weitere Informationen:
medpro Holland B.V.
Dorpsstraat 182
3925 KG Scherpenzeel
Niederlande
Tel. +31-33-2867642
Fax +31-33-2867647
www.med-pro.org
office@med-pro.org

Tel.: +31-33-2867642
Fax: +31-33-2867647
MANN
office@med-pro.org

Biologische kruiden
en theeën
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Emu simum
is
fo r t 0 i . e.
30 0 p p e l
dru
per

1000 i.e. of 3000 i.e. per druppel
SanoPharm emulsan Vitamine D3 is op basis van een unieke
micro-emulsie samengesteld. De structuur van deze emulsie komt
overeen met die van moedermelk, waardoor de opname optimaal is!

Emulsan Vitamine D3
draagt bij tot:
• de normale opname van calcium en fosfor
• normale calciumgehalten in het bloed
• de instandhouding van normale botten
• de instandhouding van normale werking van
de spieren
Eén verpakking van 10 ml bevat 240 druppels en
• de instandhouding van normale tanden
kost slechts € 19,95 voor de 1000 i.e en € 22,95
• de normale werking van het
voor de 3000 i.e. verpakking.
immuunsysteem
Te bestellen via apotheek, drogist of rechstreeks
via gezonddirect-lijn 0342-491978
• speelt een rol in het celdelingsproces

SanoPharm Nederland bv - Prins Hendrikweg 2 - 3771 AK Barneveld T 0342 420714
www.gezonddirect.nl - info@gezonddirect.nl

24

Uitzicht #9 2018

TEKST MARRY FOELKEL, KRUIDENDESKUNDIGE BEELD HERMAN ENGBERS

Marry’s
blik op bomen

NOOT MET KONINKLIJKE GLANS
Als ik een boom mocht uitkiezen voor op een onbewoond eiland, zou dat beslist de walnoot zijn. Deze genereuze boom laat
zich ‘met huid en haar’ verslinden. Inclusief de tussenschotjes.
De walnoot (Juglans regia) wordt ook wel okkernoot genoemd. De Latijnse naam
verwijst naar de oppergod Jupiter en betekent zoiets als ‘koninklijke glans’. De
walnoot wordt van oudsher beschouwd als een heilige boom die bescherming
biedt. Bij boerderijen staat hij vaak bij de paardenstal, omdat hij vliegen, muggen
en andere insecten op afstand houdt. Om diezelfde reden hing er vroeger ook
vaak walnotenblad naast kinderbedjes.
Bloemen, blad, bolster, schors en twijgen dragen met hun aminozuren en koolhydraten allemaal op hun eigen manier bij aan de gezondheid. De noten bevatten
daarnaast nog een mooie extra: essentiële vetzuren omega 3 en 6. Dat scala zorgt
ervoor dat de walnoot sterk anti-parasitair is en een ontstekingsremmende,
antiseptische werking heeft. Het uiterlijk van de walnoot heeft veel weg van
hersenen, vandaar dat de noot in de signatuurleer (*) wordt aangewend voor de
conditie van de hersenen. Thee van walnotenblad is een bekend middeltje tegen
candida-infecties. Het blad wordt ook ingezet om hoofd, haar en huid in conditie
te houden en als natuurlijke haarverf voor mooi zwart haar.
De olie draagt bij aan een gezond cholesterolgehalte en voorkomt aderverkalking.
Er worden beroemde likeuren van gemaakt. Ongelofelijk lekker en bovendien een
perfect middeltje om darmparasieten op te ruimen. En vergeet ook niet de
tussenschotjes! De meeste mensen gooien die weg, maar ik heb er goede ervaringen mee bij jicht en klachten over het zenuwstelsel. Een thee van tussenschotjes is
reuze ontspannend. Vijf walnoten per dag (natuurlijk met het gezonde, bruine
velletje) vormen een mooi startpunt voor een gezond dieet. Walnoten zijn waardevast. Leg jaren oude walnoten een nachtje in water, en ze smaken weer als vers en
hebben hun geneeskrachtige eigenschappen weer helemaal terug.

recept
Gorgeldrankje
tegen keelontsteking
Ingrediënten:
•1
 00 gram gedroogd en
verpoederd walnotenblad
• kokend water

Doen:
1 Doe het walnotenblad in de
theepot.
2 Overgiet het met kokend water.
3 Kwartier laten trekken.
4 Paar keer per dag gorgelen.

* De signatuurleer is een niet-wetenschappelijke theorie die inhoudt dat uiterlijke kenmerken van (met
name) planten die overeenkomsten vertonen met delen van het menselijk lichaam, aanwijzingen ge-

S

ven over de delen van het menselijk lichaam waarvoor deze gebruikt kunnen worden. (bron: Wikipedia)

EI
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Verzamel lekker veel walnotenblad, zodat je in de winter keelontstekingen het hoofd
kunt bieden.
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VITORTHO
Voor een gezonde basis!

Oregano:
Hemp:
Chaga:

Verkrijgbaar bij De Roode Roos

Perfecte producten voor
betere gezondheid Bron van
antioxidanten, vitaminen en
mineralen. Antibacterieel,
remmen ontstekingen
Ook voor rust en ontspanning
en vooral tegen stress.

Natuurlijke en niet gemanipuleerde producten
Vrij van oplosmiddelen en chemicaliën
Altijd geheel gecertiﬁceerde productie
Ingrediënten geoogst in altijd schone gebieden
Alles is geheel natuurlijk, niet gekweekt
Nooit toevoeging van kunstmest: biologisch

ViVa natura: www.vivanatura.nl
0313 496 496
Mobiel: 06 53 28 14 95

VASCULAIRE NUTRIËNTEN

KOM NAAR
DE LEDENDAG
OP 10 NOVEMBER!
www.mmv.nl/winkel
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Biologische Thee

Dr. Gert Schuitemaker houdt zich als (niet praktiserend) apotheker en doctor
in de Geneeskunde sinds 1980 bezig met orthomoleculaire geneeskunde.

ZOETJES OM AF TE VALLEN?
JE WORDT ER JUIST DIKKER VAN

D

e eerste zoetstoffen werden zo’n eeuw
geleden geïntroduceerd om de calorierijke
suikers te vervangen. De meest uiteenlopende voedingsmiddelen worden sindsdien
gezoet met deze kunstmatige suikervervangers, van frisdrank tot desserts. Ze worden aanbevolen
voor gewichtsverlies en ter preventie van diabetes en
hart- en vaatziekten. Maar steeds duidelijker wordt dat ze
een averechts effect hebben.
Zo is er de studie van wetenschappers van het Weizmann
Institute of Science in Israël. Zij
maakten aannemelijk dat
zoetstoffen eerder bijdragen
aan de epidemie van glucoseintolerantie en overgewicht dan
dat zij deze bestrijden. Op basis
van experimenten met muizen
concludeerden de Israëliërs dat
toediening van uiteenlopende
zoetstoffen in uiteenlopende
doses ertoe leidde dat de
bloedglucose(suiker)spiegel
minder goed beheersbaar werd (glucose-intolerantie). Dat
bleek vooral het geval te zijn voor de zoetstof sacharine.
Nader onderzoek van deze zoetstof gaf een mogelijke
verklaring voor het effect. De zoetstof bleek de samenstelling van de darmflora nadelig te veranderen. Muizen die
sacharine kregen, hadden aanmerkelijk meer Bacteroidesen Clostridialisbacteriën in de darm die ervoor zorgen dat
er meer energie uit voeding wordt verkregen wat overgewicht in de hand werkt.
Vorig jaar verscheen een verontrustende review van
Canadese wetenschappers (CMAJ 2017; 189(28):E929E939). Zij analyseerden de resultaten van zeven gerandomiseerde klinische studies en dertig observationele studies
rond ‘cardio-metabole’ gezondheid. Aan de gerandomiseerde studies namen in totaal meer dan duizend proefpersonen deel die overgewicht, hoge bloeddruk en/of
obesitas hadden. Ze consumeerden voedsel en/of dranken

met aspartaam, stevioside (de natuurlijke zoetstof uit het
blad van de steviaplant) en andere kunstmatige zoetstoffen. De studieduur varieerde van 6 tot 24 maanden. In de
studies werden gegevens gebruikt van 22 cohorten met in
totaal bijna 406.000 proefpersonen. In de meeste studies
werd gebruikgemaakt van voedingsvragenlijsten om de
inname van zoetstoffen te bepalen. De volgperiodes
varieerden van 1 tot 38 jaar.
Wat blijkt? De consumptie
van kunstmatige zoetstoffen
heeft niet het gewenste
effect, namelijk zorgen voor
een zoete smaak én het risico
verlagen van overgewicht,
diabetes en hart- en vaataandoeningen. Hoewel wetenschappelijke studies bij
mensen met een duur van
zo’n zes maanden veelal geen
nadelige effecten lieten zien,
bleek het gebruik van
zoetstoffen op de lange
termijn wel degelijk nadelige gevolgen te hebben. De kans
op obesitas, metabool syndroom, diabetes en cardiovasculaire aandoeningen nam significant toe! Vermoedelijk
speelt een gewijzigde darmflora hierbij een rol.

De kans op
obesitas, metabool
syndroom, diabetes
en cardiovasculaire
aandoeningen neemt
toe door het gebruik
van kunstmatige
zoetstoffen

Ik zoem even in op de bevindingen rond het riskante
buikvet. In de klinische studies met een looptijd van
maximaal een jaar werd een neutraal effect gezien van
zoetstoffen op de buikomvang. Maar studies met een
looptijd van vier tot negen jaar lieten een significante
toename zien van de buikomvang met gemiddeld twee
centimeter. Bovendien bleek langdurige consumptie van
kunstmatige zoetstoffen gepaard te gaan met een
significant verhoogd risico van een vergrote buikomvang
met 59 procent, terwijl het risico van overgewicht met
maar liefst 84 procent significant toenam. Daarom: zoet,
zotter, zotst.

www.ortho.nl
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UIT DE SPREEKKAMER
EEN TEAM VAN ERVAREN ARTSEN BEANTWOORDT UW MEDISCHE VRAGEN EN VRAGEN OVER VOEDING EN/OF SUPPLETIE.

Zorgen om levenskwaliteit
Bij mij, jarenlang lid van MMV (75) is prostaatkanker geconstateerd, 9 op de
schaal van Gleason. Een botscan bracht uitzaaiingen aan het licht in mijn
staartbeen. Ik kreeg hormoontherapie: dertig dagen lang dagelijks 1 pil
Bicalutamide en een hormooninjectie (Eligard 45 mg.) die om de zes
maanden wordt herhaald. Als uit nader onderzoek blijkt dat ook lymfeklieren zijn aangetast, komt hier mogelijk chemotherapie bij. Uiteraard maak ik
me grote zorgen. Ik ben nog fit, heb jarenlang dagelijks ruim een uur
gefietst en gewandeld, maar dit zal vast afnemen. Wat kan ik naast de
reguliere therapie doen om mijn levensduur zo lang mogelijk te verlengen,
waarbij ik zo prettig mogelijk kan leven?
Ton Windgassen, arts:‘U heeft helaas een
agressieve vorm van prostaatkanker met
reeds een of meer uitzaaiingen. Uw reguliere
behandeling zal ongetwijfeld op maat
gesneden zijn voor het stadium waarin uw
tumor zich bevindt en de uitzaaiing in het
staartbeen zal kunnen worden bestraald,
verwacht ik.
Uw behandeling begint met antihormonen
gericht tegen testosteron en die zijn zodanig
sterk dat ondersteuning met voedingssupplementen daar weinig aan zal bijdragen.
Maar bepaalde supplementen hebben wel
een zelfstandige antitumorwerking en die
kunnen goed samengaan met de Bicalutamide en Eligard. Zoals preparaten met
kurkuma, EGCG, quercetine en resveratrol

of combinaties hiervan.
Mochten er ook uitzaaiingen in lymfeklieren
gevonden worden, dan kunnen er middelen
bij komen die de bijwerkingen van de
chemo enigermate kunnen verminderen en
mogelijkerwijs ook het effect van de chemo
kunnen vergroten. Dit is echter afhankelijk
van het soort chemo dat u zult krijgen.
Wat u zelf al doet is uiteraard prima:
beweging is echt essentieel en dat doet u
goed, hoewel er feitelijk ook wel wat
krachttraining bij hoort: sterke spieren
maken een sterk immuunsysteem.
Over voeding schrijft u niets, hoewel u lid
van MMV bent. Dat betekent waarschijnlijk
dat u of reeds een Moerman-achtig dieet
volgt, hetgeen zéker aan te raden is.

Huidkanker, zon en
weerstand
Ik ben een man van 73 jaar, gebruik geen
medicijnen, eet ‘volgens Moerman en vegetarisch sinds een testistumor in 1980. Sinds
2017 heb ik een plaveiselcarcinoom op mijn
kale hoofdhuid en twee basaalcarcinomen
op gezicht en hals (2009 en 2018). Ik gebruik
zonnecrèmes en bescherm mijn huid
met kleding tegen de zon. Wat kan ik nog
méér doen?
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Bij prostaatkanker zijn de stoffen uit
kruisbloemigen (zoals broccoli en bloemkool) absoluut zinvol en wat mij betreft mag
u rustig dagelijks een bakje broccolikiemen
opeten. Of ze door een groentesmoothie
(met ook kort gestoomde broccoli en
bloemkool maar ook rauwe gember,
boerenkool en spinazie) mengen. Liposomaal kurkuma is ook een mooi middel, maar
enigermate afhankelijk van de soort chemo,
want ook supplementen in grote hoeveelheden kunnen invloed hebben op de ontgiftingsenzymen in de lever en daardoor voor
te veel chemo (en dus meer bijwerkingen) of
te weinig chemo met dan te geringe
effectiviteit zorgen. Het is specialistenwerk
om uw ideale voedings- en voedingssupplementenregime samen te stellen. Daarom
bent u toch het best af met een gericht
advies van een NTTT-arts.
Er zijn trouwens ook diverse studies die nog
een extra effect van een aantal reguliere
medicijnen laten zien, en ook daarmee zou
een NTTT-arts u kunnen helpen, ook al zijn
dit dan officieel onvoldoende bewezen en
dus nog experimentele middelen bij
prostaatkanker. Mijns inziens hoeft u de
moed zeker niet op te geven.’

Ton Windgassen, arts: ‘Ik begrijp dat u ongerust bent door het feit dat u
ondanks al vele jaren redelijk optimale voeding en bescherming toch al diverse
keren een huidkanker heeft gehad. En dat terwijl u dus ook nog een goede
gezondheid heeft. Hoe kan dat dan?
Dan komen we bij de vraag naar de oorzaak van kanker. En daar valt veel over
te zeggen. Globaal geldt dat de meeste kankers door levensomstandigheden en
niet door genetische aanleg veroorzaakt worden maar u zou toch best een
zekere aanleg kunnen hebben die dan mogelijk genetisch en erfelijk is, maar
mogelijk ook epigenetisch en in elk geval wel degelijk aangeboren. Epigenetica
houdt zich bezig met het activeren en deactiveren van genen, en hoe dat bij uw
genen gesteld is kan al twee generaties geleden (deels) bepaald zijn. Daar zullen
we dus voorlopig ook niet uitkomen, hoewel er wel heel veel onderzoek naar
verricht wordt tegenwoordig.
Wat kunt u doen?
Mijn eerste reactie was: antioxidanten en een pet. Of zonnehoed. U begrijpt
dat zonblootstelling een belangrijke factor is bij huidkankers. Dan is inderdaad
het zo weinig mogelijk blootstellen van de huid aan zonlicht een zinnige

Ook een vraag? Stuur deze naar redactie@mmv.nl of naar Oranjedorpstraat 9, 7885 AA, Nieuw-Dordrecht. Dringende persoonlijke vragen? Bel dan
de Infolijn Alternatieve Geneeswijzen 088 24 24 240 (Ma t/m vr 10.00 - 17.00 uur; ma-avond 19.00 - 21.00 uur) www.infolijn-alternatieve-geneeswijzen.nl

Spierreuma

Roland Lugten, arts: ‘Polymyalgia reumatica is een
auto-immuunziekte die relatief vaak voorkomt. Bij
50 van de 100.000 personen boven de 50 jaar, en
Bij mijn moeder (1951) is
met name bij vrouwen wordt deze diagnose gesteld.
een half jaar geleden
Er zijn geen speciale onderzoeken die spierreuma
acute spierreuma vastgekunnen aantonen. Op grond van de symptomen
steld. Zij kreeg Prednison
kan de huisarts of reumatoloog de diagnose stellen.
voorgeschreven en dat
Soms zijn ontstekingseiwitten in het bloed
helpt om de klachten
aantoonbaar, maar deze afwijkingen zijn niet
tegen te gaan. Echter, het
specifiek voor spierreuma.
middel heeft wat nadelige
Ontstekingseiwitten of afweerstoffen, gemaakt door
bijwerkingen, zoals
het immuunsysteem, richten zich op de kleine
enorme eetlust en de
bloedvaatjes in de spieren van bekkengordel en
daarbij behorende
schouder. Dit leidt tot ontstekingen in pezen,
gewichtstoename. Ook
peesscheden, in de slijmbeurzen rond de gewrichschijnt het niet gezond te
ten en gewrichtskapsel. Daarnaast kan er ook een
zijn om langdurig Predniontsteking ontstaan aan de grote en middelgrote
son te gebruiken. Zijn er
bloedvaten in het hele lichaam.
natuurlijke middelen in te
De klachten zijn flinke spierpijn in de nek en aan
zetten om de spierreuma
beide schouders en heupen met soms extreme
te bestrijden waardoor ze
stijfheid waardoor mensen alleen nog zittend in een
de Prednison sneller kan
stoel kunnen slapen. Andere klachten kunnen zijn
afbouwen?
vermoeidheid, koorts en zweten tijdens de slaap,
algehele malaise en soms ook somberheid.
De oorzaak van spierreuma is, zoals voor veel
auto-immuunziekten, onbekend.
Prednison, wat uw moeder krijgt, is het meest
voorgeschreven middel voor deze aandoening. De
klachten kunnen dan snel verminderen, soms zijn
specifieke ontstekingsremmende pijnstillers
noodzakelijk in verband met de pijn. Op geleide van
de klachten en het bloedonderzoek volgt een
langzaam afbouwschema. De gemiddelde duur van
de behandeling met Prednison is 2-3 jaar,

maatregel. De zonnecrèmes horen daar ook bij, hoewel ook daar
nog wel de nodige kanttekeningen bij te plaatsen zijn. Ze zijn
namelijk niet allemaal even efficiënt, mogelijk zitten er stofjes in die
juist ook weer minder gunstig zijn en ze worden gebruikelijk niet in
voldoende mate en frequentie gebruikt. Maar daar zult u wellicht al
een heleboel over weten.
Dan de verdere bescherming. Een Moerman(-achtig) dieet levert
zeker veel goede stofjes en relatief weinig ongunstige op, maar ook
bij goede eters zijn soms extra antioxidanten nodig voor extra
bescherming. Dat lijkt me in uw geval in ieder geval heel gepast. In
principe zouden alle bekende antioxidanten daarvoor toegepast
kunnen worden, maar dat is voor lang niet alle bekende antioxidanten al uitgezocht. Wat wel bewezen is, is dat carotenoïden (zoals
vitamine A, bètacaroteen maar ook de lycopenen uit o.a. tomaat)
een extra zonbescherming geven, vergelijkbaar met het smeren van
factor 2-3. Dat betekent dat hierdoor de zonblootstellingstijd twee
tot drie maal zo lang kan zijn ten gevolge van deze bescherming.

vaak met terugval.
De klachten van polymyalgia
reumatica zijn te verbeteren
door dieet en een goede
leefwijze. Het dieet wijkt af van
het dieet bij kanker, het
moerman/NTTT dieet. Wat
overeenkomt met het moerDrs. Roland Lugten
man/NTTT dieet is dat het eten
vrij moet zijn van toxische en toegevoegde stoffen,
het eten moet volwaardig en zoveel mogelijk
biologisch. Maar voor mensen met een auto-immuunziekte zijn granen en zuivel verboden. Deze
voedingsmiddelen maken dat de darmen te
doorlaatbaar worden, leaky gut, waardoor de
ontsteking in het lichaam toeneemt.
De volgende voedingsmiddelen moeten zeker
vermeden worden. Dit zijn suiker, alcohol, caffeine,
genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen zoals
soja, zoetstoffen, kleur-, geur-, en smaakstoffen,
kant-en-klaarmaaltijden en transvetten.
Voldoende bewegen, op tijd rust nemen, niet roken,
oorzaken van stress oplossen zijn belangrijke pijlers
van een gezonde leefwijze.
Supplementen die de ontsteking in het lichaam
kunnen verminderen zijn aangewezen naast de
supplementen die het lever helpen met ontgiften.
Er zijn speciale homeopathische middelen die de
klachten of zelfs de auto-immuunziekte kunnen
verminderen.
Ik zou u aanbevelen om contact op te nemen met
een integraal werkend arts aangesloten bij de AVIG,
die natuurgeneeskundig en homeopathisch
geschoold is.’

Betacaroteen (het voorstadium van vitamine A) is als supplement
verkrijgbaar en hetzelfde geldt voor lycopenen. Maar deze laatste
stofjes kunt u dus ook uit onder andere tomaten halen: niet rauw
eten want dan komen ze niet vrij en/of worden slecht opgenomen,
maar na fijnmaken van de tomaten (blender, tomatenpuree of –
saus) of na koken.
U loopt ongetwijfeld bij een dermatoloog, voor regelmatige
controles. Dan zult u vermoedelijk ook wel
weten of er op uw huid al plekken zijn die een
voorstadium van kanker kunnen zijn, zoals
actinische keratose. Probeer deze zoveel
mogelijk te laten verwijderen en houd ze zelf
ook goed in de gaten. Elke paar maanden even
opmeten waar en hoe groot en daarmee
vervolgen. Gelukkig is dat bij de huid aanzienlijk
makkelijker dan bij andere organen.’

Drs. Ton Windg

assen
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Curcuma
specialist
Vraag advies welke variant het beste bij u past

KAG nr.: 431-0317-0328

• Voor soepele gewrichten en gezond kraakbeen
• Ondersteunt de gezondheid van de darmen
• Helpt de spijsvertering te ondersteunen
• Ondersteunt de gezondheid van de hersenen en het zenuwstelsel
• Helpt de gezondheid van de bovenste luchtwegen te behouden
• Helpt de huid gezond houden

Chunky Banana

Chunky Banana

Banane*, Kakaobutter*,
Zutaten: Kokosraspel*,Vanille*
Flosamen*, Chicorée,Anbau

Kokoskoekjes

kokosrasp*, banaan*,
Ingrediënten:cichorei, psyllium*, vanille*
cacaoboter*,

ze:
Daarnaast zijn
lactose, gist,
vrij van gluten, suiker en
geraffineerde
en Raw.
E-nummers, Vegan

Love life, go

GLUTENVR IJE

organic!
Geen de
voeg
rs
toege
suike

Ko ko s

Cookies

nana
Chunky Ba

per 100 g:
29g,
Voedingswaarde Vet 34g, Verzadigd Vet
7,7g,
Kcal 337, KJ 1410,
waarvan suikers
Koolhydraten 12g 3,7g, Zout <0.1g (geen zout
Vezels 14g, Eiwit
toevoeging).
bevatten.
noten en zaden
Kan sporen van
tot: zie onderzijde.
Ten minste houdbaar
en koel bewaren. geur-,
Na openen droog
Kunstmatige
Geen GMO, E-nummers,
uit
kleur- en smaakstoffen.
vruchtensuiker
Bevat natuurlijke
en cichorei.
kokos, banaan

biscuits de Noix

100 g:
Nährwert pro Fett 34g, gesättigte
Kcal 337, KJ 1410,Kohlenhydrate 12g wovon
Fettsäuren 29g,
14g, Protein 3,7g,
Zucker 7,7g, Ballaststoffe
Salz zusatz)
Salz <0.1g (kein
enthalten.
Nussen und Samen
Kann Spuren von bis: sehe Unterseite.
Mindestens haltbartrocken und kühl lagern.
Nach dem öffnen
Farb- oder Zusatzstoffe.
Kokosnus
Kein GMO, künstliche
Fruchtzucker aus
Enthält natürliche
Banane und Chicorée.

de Coco

de coco râpe*, banane*,

Ingrédients: noix chicorée, vanille*

Chunky Banana

Coconut Cookies

banana*,
desiccated coconut*,
vanilla*
husk*, chicory,
beurre de Ingredients:
cacao butter*, psyllium

cacao*, psyllium*,

*d’Origine biologique

FONTEIN
DEWaterzuiveringsystemen

*aus Ökologischem

*Biologische oorsprong

Chunky Banana

crackers &
cookies

par 100 g: gras saturés
Valeur nutritionnelle
Graisses 34g, Acides
Fibre 14g,
Kcal 337, KJ 1410,
dont sucres 7,7g,
ajouté)
29g, Glucides 12g
Sel <0.1g (no sel
Proteines 3,7g,
graine.
traces de noix et le: voir en bas.
Peut contenir des
préférence avant
à Consommer de après l’ouverture.
Conserver au sec ou saveurs artificielles.
Non OGM, couleurnaturel de noix de coco, banane,
Contient le sucre

*Organic

per 100 g:
Nutritional valueFat 34g, Satured Fat 29g, 14g,
7,7g, Fibre
Kcal 337, KJ 1410,
12g of which sugar
Carbohydrates <0.1g (no salt added).
Protein 3,7g, Salt
of nuts and seeds.cool after
and
May contain traces
below. Keep dry
or
Best before: see artificial scent-fragrances
opening. No GMO,
coconut,
colouring.
fruit sugar from
Contains natural
banana and chicory.

chicorée.

emaakt

in NL

EGAN

Handg

Kokos
Naast deze overheerlijke
Biobites al geruime
Cookies brengt
label een aantal
tijd onder eigen
Food
glutenvrije Raw
op de markt.
lijnzaadcrackers de Kokos
als
Ze worden net
en
hand gemaakt
Cookies met de
gedroogd.
op lage temperatuurBiobites zijn
van
Alle producten
aan vitaminen/
ontzettend rijk
en
mineralen en enzymen en
nog smaakvol
daarnaast ook
lekker!

ontzettend
Kokos is niet alleen ook bij aan
lekker maar draagtlifestyle.
een gezonde
Biobites is Simone
Oprichtster van
Zelf leed ze jaren
van der Heide.
aan diverse gezondheidskwalen.
de link tussen
Al snel legde ze
voeding. De
haar kwalen en Organic is
Go
slogan Love Life
geschreven want
haar op het lijf
binnen haar
een van de pijlers Biologisch.
en
bedrijf is Puur een bijdrage
ze
Met Biobites wil
groter bewustzijn
leveren aan een
tot een gezonde
met betrekking
lifestyle.

Kokos Kekse

t 036 5460920 • i www.aov.nl

/biobitesfood
by/Hergestellt
door/Produced
Geproduceerd
de:
von/Fabriqué
1, 6412 CN Heerlen,
347
Biobites, Kloosterweg
+31(0)6 40848
Nederland, tel: | www.biobites.eu
info@biobites.eu

65 gram

Glutenvrij | Gistvrij | Plantaardig | Geen geraffineerde suiker
Geen Granen | Rijk aan omega-3 en vezels
Gebruik als broodvervanger,
snack of tussendoortje

Handgemaakt, smaakvol & lekker!

www.biobites.eu

Een eigen
van

bron

zuiver water
in

huis

Voor service & info bel: 0524-291106
www.defontein.eu
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Curcuma producten van Elvitaal,
goede kwaliteit en een scherpe prijs!
CURCUMA LONGA + Bioperine®
Bevat 600 mg Curcuma Longa C3 (95% Curcumine) met Bioperine voor
een betere opneembaarheid.
Curcuma Complex
Bevat Curcuma Longa en verschillende kruidenextracten van onder
andere Paardenbloemwortel en Koemis Koetjing.

CURCUMA C3™ PLUS
Bevat 500 mg Curcuma C3™ (95% Curcumine) en 200 mg Serrapeptase en
Bioperine per capsule.

REDACTIEADRES Oranjedorpstraat 9, 7885 AA,
Nieuw-Dordrecht E redactie@mmv.nl I www.mmv.nl
WILT U DONEREN? IBAN NL96 INGB 0004 2392 29

TEMOE LAWAK + Bioperine™
Bevat 500 mg Temoe Lawak (Curcuma Longa)
met Bioperine.

Redactie van Uitzicht en bestuur van MMV aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de toepassing van de inhoud van
dit blad. Overname van artikelen door derden is uitsluitend
toegestaan met schriftelijke toestemming vooraf.

Al deze producten zijn zuiver plantaardig dus
ook geschikt voor vegetariërs.

LIDMAATSCHAP Als lid van MMV ontvangt u ledenmagazine
Uitzicht 10 keer per jaar. Ook profiteert u van 25 procent
korting op voedingssupplementen bij verzendhuis De
Roode Roos. Voor verzending binnen Nederland bedraagt
de contributie € 35,- per jaar, voor verzending in Europa
bedraagt de contributie € 48,- per jaar.
Opzegging schriftelijk voor het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van één
maand (voor 1 december dus).

Alle Elvitaal producten zijn vrij van onnodige
toevoegingen zoals kleur- en geurstoffen.
Meer informatie over de producten of de verkrijgbaarheid?
Bel (0546-723262) of mail (info@naturalgoods.nl)

Liposomaal Vitamine C

LID WORDEN? Bel of mail met het Centraal Bureau, meld u aan
via www.mmv.nl of knip onderstaande bon uit en stuur deze
naar: Centraal Bureau MMV, Hagenweg 3 c, 4131 LX Vianen.
Het Centraal Bureau van MMV is bereikbaar van maandag
tot en met donderdag van 9 tot 14 uur. T (0347) 346 955
E cb@mmv.nl

Eindelijk liposomen die het ”echt” doen
Gegarandeerd hoge opname!!!

ADVERTENTIES J.P.H. Geraats T 0495 – 53 22 20
M 06 – 26 749 649 E j.geraats@ziggo.nl ISSN Uitzicht ISSN
0169-9938 I www.mmv.nl E cb@mmv.nl

Een kwaliteitsproduct van

CureSupport

www.curesupportwebshop.nl

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar:
Centraal Bureau MMV, Hagenweg 3 c, 4131 LX Vianen

Verkrijgbaar in onze webshop:

ja,

IK WORD LID
VAN MMV!

Naam_______________________________M / V
Adres____________________________________________
Postcode________________________________________
Woonplaats_____________________________________
E-mailadres_____________________________________
Telefoonnummer________________________________
Handtekening

Meer dan 20 jaar uw leverancier
van hoogwaardige orthomoleculaire
voedingssupplementen.
Op onze website www.derooderoos.nl kunt u kiezen uit ons brede
assortiment van gerenommeerde merken.

U kunt bestellen via onze website of bellen met één van onze verkoopmedewerkers.
Zij helpen u graag bij uw bestelling!

www.derooderoos.nl | 0800-7663376
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