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Misschien herkende je Medisch Dossier niet meteen toen je de cover van dit num-
mer zag. We hebben een heel nieuw gezicht. 
 
Soms ontvingen we mails van lezers die schreven dat ze ons lettertype niet pret-
tig leesbaar vonden. En ook dat ze er moeite mee hadden als tekst werd afgedrukt 
over een foto. Alle tips en opmerkingen hebben we verzameld en met het hele 
team dat Medisch Dossier maakt, zijn we ervoor gaan zitten. Onze vormgever  
Irma heeft alles in zich opgenomen en is aan de slag gegaan met onze ideeën  
en haar creativiteit. Wij zijn supertrots op het resultaat, en op Irma. Nu zijn we 
heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. Vind je het vernieuwde magazine lekker 
lezen, vind je het mooi en interessant? Laat het ons weten met een mailtje aan  
redactie@medischdossier.org. We zijn blij met iedere mail! 
 
Ook op de binnenkant van deze editie zijn we heel trots. Twee voorbeelden van de 
mooie artikelen zetten we hier graag in het zonnetje: Toine de Graaf laat zien dat 
er méér wetenschappelijk bewijs is dan je denkt voor het effect van alternatieve 
geneeswijzen. En Emma en haar gynaecoloog Anne-Mieke Omtzigt vertellen hoe 
het kan dat Emma zwanger werd ondanks dat de specialisten in het ziekenhuis 
zeiden dat dat niet meer kon.

Met gezonde groeten, 
Namens het team van Medisch Dossier 

Ellen Vunderink

Een nieuw gezicht

 facebook.com/MedischDossierMagazine
  @MedischDossier
  redactie@medischdossier.org

Voor 
ont-wikkeling 
van lichaam & geest

www.yoga.nl
Ga voor een  inkijkexemplaar naar de website

Neem nu een 
abonnement:

4 nummers voor 
t 32,00 of geef een 

abonnement 
cadeau

Hét yogablad 
met diepgang

1

tijdschrift voor yoga 3 i21

jaarGanG 32 I  september 2021  I t 9,95

3 i21

 Zelfonderzoek, een 

specifieke vorm van 

meditatie

op weg naar de bron de spirituele ontwikkeling 

van kinderen

YOGA EN VERANDERING

GEbOORtE, DOOD EN 

spIRItuAlItEIt

Hét yogablad met diepgang

1tijdschrift voor yoga 3 i20

jaarGanG 31 I september 2020 I t 9,953 i20

 

de âsana’s en anatomie Prânâyama yoga nidrâ voor jongeren

ÂsANA’s EN huN EffEctEN

pRÂNA’s EN ÂsANA’s

Hèt blad voor de yoga professional en de gevorderde yoga beoefenaar

1tijdschrift voor yoga 4 i20

jaarGanG 31 I december 2020 I t 9,954 i20

 

het paradijs in je hart Een rustige heldere geest het brein en meditatie

ÂsANA’s EN huN EffEctEN

ÂsANA’s EN mEDItAtIE

Hét blad met diepgang voor de geïnteresseerde yoga liefhebber

1tijdschrift voor yoga 2 i21

jaarGanG 32 I  juni 2021  I t 9,952 i21

 

santosha: oefenen in 

tevredenheid

de Bhagavad gîtâ als 
bron van licht 

retraites: verdieping 
en inspiratie

YOGA EN VERANDERING

DE EIGEN 

VERANtwOORDElIjkhEID

Hét yogablad met diepgang

1tijdschrift voor yoga 1 i21

jaarGanG 32 I t 9,951 i21

 

santosha: oefenen in 

tevredenheid

de Bhagavad gîtâ als 
bron van licht 

retraites: verdieping 
en inspiratie

YOGA EN VERANDERING

DE REIs NAAR bINNEN

Hét yogablad met diepgang

M
edisch D

ossier 2023  |  nr. 2501

3

Voorwoord



14 De kracht van de alternatieven
Er is méér wetenschappelijk bewijs voor het 
effect van de alternatieven dan je denkt. En 
minder voor de werkzaamheid van de regulieren 
dan je verwacht. 
Toine de Graaf

22 Een totaalbenadering  
van gezondheid
Koen Vossen is osteopaat en hoopt een wezen-
lijke bijdrage te kunnen leveren aan een nieuwe 
kijk op gezondheidsdenken: de totaalbenade-
ring. Het lichaam én het leven. Want wat zich in 
het leven afspeelt, laat het lichaam zien.
Meis Thewissen

28 Vervroegd in de menopauze
Emma zat volgens gynaecologen in de vervroeg-
de overgang maar had wel een innige wens voor 
een tweede kindje. Dat lijkt een niet te overbrug-
gen dilemma. Gelukkig kwam gynaecoloog Anne-
Mieke Omtzigt op haar pad.
Rineke Dijkinga

35 Anders omgaan  
met een beroerte
Twee weken nadat ze een ernstige beroerte had 
gehad, liep Erika Chopich weer. Dat is uitzonder-
lijk. Bevat haar verhaal handvatten voor anderen 
om ook zo snel te herstellen? 
Cate Montana, bewerkt door Astrid Zwart

40 Vruchtbaarheid verbeteren
Steeds meer mensen hebben last van onvrucht-
baarheid. We hebben een periode achter de rug 
waarin de bevolking snel groeide, maar beleven 
nu een bevolkingskrimp die we niet eerder heb-
ben gezien.
Celeste McGovern

OPLOSSING
In 2022 zijn veel dingen duurder geworden. Dat hebben we 
helaas allemaal gemerkt. Ook de prijzen van papier, drukwerk en 
verzending zijn gestegen. We wilden, juist in deze tijd, de abon-
nementsprijzen toch niet verhogen. In overleg met enkele abon-
nees hebben we er daarom voor gekozen acht keer per jaar uit te 
komen. Voorheen kwamen we negen keer per jaar uit. Hierdoor 
hebben we de prijs zelfs iets kunnen verlagen. We hopen je met 
deze oplossing een plezier te doen. 

Inhoud

35
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Lynne McTaggart en Bryan Hubbard 
reflecteren op het artikel over Anders 
omgaan met een beroerte op pagina 35

50 Holistisch bekeken
Diabetes type 2 is een epidemie in de 
westerse wereld. Koolhydraatrijke 
voeding ligt aan de basis ervan. Door 
het probleem bij de oorsprong aan te 
pakken, is diabetes type 2 veelal vol-
ledig omkeerbaar.

54 De apotheker
Drs. Han Siem over boezemfibrilleren, 
een veelvoorkomende ziekte bij men-
sen op hogere leeftijd die niet altijd 
wordt opgemerkt door de arts of de 
patiënt zelf. Het is goed behandelbaar 
maar onbeschermd is er een sterk ver-
hoogde kans op ernstige complicaties.

56 Uit de praktijk
Els Kwaks beschrijft de praktijk van  
Kor Koetje, natuurgeneeskundige  
in Rotterdam

58 Afscheid en een nieuw begin
Rineke Dijkinga vulde vele Medisch 
Dossiers met haar recepten. Vanaf nu 
gaat ze mooie verhalen voor je maken.

59 Uitgelezen paginanummer
Boekrecensie van Wie ben ik als nie-
mand kijkt door Liesbeth Woertman
Josée Janssen

60 Recepten uit Insane
Gekmakend lekker en ook heel  
erg gezond

66 Het laatste woord
Wetenschappers weten het beter  
dan moeders
Bryan Hubbard
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NEDERLANDS VAKTEAM

SCHRIJVERS

Drs. Toine de Graaf is fulltime free-
lancejournalist, gespecialiseerd in 
gezondheidszorg, medische onder-
werpen en voeding. Hij schreef o.a. het 

Dr. Anne-Mieke Omtzigt is gynaeco-
loog en oprichter van Vrouw&klinieken, 
een zelfstandig integraal behandelcen-
trum. Ze staat voor integrale vrouwen-
zorg met een holistische mensvisie. 
Functionele en hormonale klachten 
hebben haar interesse.

Rineke Dijkinga is natuurgeneeskun-
dige en orthomoleculair therapeut. Ze 
begeleidde jarenlang cliënten. Sinds 
2018 draagt ze haar kennis en ervaring 
uit via lezingen, trainingen, artikelen 
en boeken. Van de opbrengst kocht ze 
landbouwgrond waar alles draait om de 
gezondheidswaarde per hectare.

ten, onze kijk op 
de werkelijkheid, 
wat wij eten en of 
we wel of niet be-
wegen, die de ge-
netische expres-
sie en daarmee 
onze gezondheid 
bepalen.

Drs. Han Siem is complementair 
werkend apotheker bij de Huizer Apo-
theek, DeVitamineapotheek.nl en het 
Integraal Medisch Centrum Amster-
dam. Hij is gespecialiseerd in interac-
ties tussen reguliere en complemen-
taire medicatie.

Drs. Meis Thewissen ziet in haar 
praktijk voor lichaamsgerichte 
psychotherapie dat het eigen lijf de 
belangrijkste raadgever is over de 
gezondheid. Of dat nu mentaal, emo-
tioneel of fysiek 
is. Alles hangt 
met alles samen 
en daarom is 
ziek zijn geen 
losstaand pro-
bleem. Gezond 
zijn omvat elk 
mens als geheel.

Cindy de Waard, MSc. is natuur-
geneeskundige en farmaceutisch 
wetenschapper. Voorheen deed ze 
wetenschappelijk onderzoek naar 
darmgezondheid. Nu is zij vanuit haar 
onderneming JouwGezondeDarmen.
nl publicist, complementair therapeut 
en docent in de complementaire 
geneeskunde. Ze heeft een duidelijke 
holistische visie met een wetenschap-
pelijke onderbouwing.

boek De kracht 
van de alterna-
tieven vanuit zijn 
interesse voor de 
alternatieve en 
complementaire 
geneeskunde. Je 
vindt dit boek in 
onze webshop.

Josée Janssen bracht haar eerste 
werkzame jaren door als docent 
Nederlands en Frans in het middelbaar 
onderwijs. Via de opleiding tolk en 
vertaler Nederlands-Engels kwam zij 
terecht bij het vertalen en schrijven van 
boeken, artikelen 
en nieuwsbrie-
ven. Zij woont in 
Drenthe waar 
zij wandelend 
en fietsend vele 
uren doorbrengt 
in de inspireren-
de natuur.

Drs. Els Kwaks is opgeleid als kunst-
historicus, maar nu vooral actief als 
taaltrainer en tekstschrijver. Zij schrijft 
voor Medisch Dossier graag over 
mensen en hun drijfveren. Ook is zij 

dol op vogels, 
een liefde die 
zij helemaal 
kwijt kan in het 
Rotterdamse 
opvangcentrum 
voor wilde vo-
gels, Vogelklas 
Karel Schot.

WIE STAAN ER ACHTER 
MEDISCH  
DOSSIER?

Dr. Maarten Klatte startte in 1983 zijn 
algemeen medische praktijk al met het 
accent op leefstijlgeneeskunde en pre-
ventie. Een echte pionier dus. Gaande-
weg kwam hij tot nieuwe inzichten. Het 
zijn vooral onze gevoelens en gedach-
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SCHRIJF ONS
Met jouw feedback en vragen help je ons 
om de inhoud van Medisch Dossier goed 
te laten aansluiten op jouw interesses. 
Daarom zijn we altijd blij met jouw bericht. 
Stuur ons je vragen of laat het weten als je 
graag wilt dat we aandacht geven aan een 
bepaald onderwerp.

Mail:  redactie@medischdossier.org
Post:  Antwoordnummer 20101 
 2680 WE ’s-Gravenzande

Wat je schreef
Beste redactie,
Als u Medisch Dossier, jaargang 24, 
editie 8, november openslaat, zult u 
daar lezen dat jullie team niet in de 
waarheid gelooft. Als je niet in de 
waarheid gelooft, heeft het ook geen 
zin een blad uit te geven. Of je moet 
het prettig vinden om de leugen te 
vertellen? Maar ik moet zeggen dat 
ik niet zo in yoga en al dat zweveri-
ge gedoe geloof. En dat kwam er de 
laatste tijd, ook steeds meer en veel 
in te staan. Wat mij dus niet zo kan 
boeien. Maar, het valt, denk ik, ook 
niet mee om steeds weer iets nieuws 
te vinden. Het gaat u goed.
Met vriendelijke groet, 
A.

Geachte A.,
Wat erg dat onze boodschap niet goed 
bij u is overgekomen. Als redactie 
leggen we graag nog even uit wat we 
bedoelden. Wij geloven niet in ‘de’ 
waarheid. Daarmee bedoelen we dat 
we geloven dat er meerdere waar-
heden bestaan, afhankelijk van het 
perspectief vanwaaruit je kijkt. Er zijn 
vele wegen die naar Rome leiden, en 
we willen onze lezers genuanceerd in-
formeren over die vele wegen, terwijl 
we beseffen dat we niet alle wegen 
kunnen belichten. Onze doelstelling is 
dat de lezer met de informatie die we 
geven, zelf de weg kan vinden die het 
beste bij haar of hem past.

Beste redactie,
Zouden jullie misschien een keer 
een mooi uitgebreid artikel kun-
nen schrijven over de ziekte van 
Lyme? Ik word nu voor de tweede 
keer geteisterd door deze ziekte 
en zij is bijzonder moeilijk uit te 
roeien en aan de reguliere zorg 
heb je echt niks. Ik ben lid van de 
Lymevereniging, maar er wordt 
alleen maar over reguliere zorg 
geschreven. En Nederland loopt 
gewoon achter op het gebied van 
goede lyme-testen. In Duitsland 
zijn ze hiermee veel verder. 
Ik zou graag willen weten hoe ik, 
bijvoorbeeld, mijn lichaam basisch 
krijg om die akelige spirocheten 
weg te krijgen uit mijn lichaam. Het 
zou fijn zijn al je opties te weten als 
lymepatiënt. Wat voor behandeling 
werkt? Krijg je lyme ooit volledig 
uit je systeem? Wat kun je doen om 
meer energie te krijgen en hoe hou 
je het leven vol?
Groetjes, 
M.

PS: Complimenten voor jullie blad, 
ik lees het graag!

Beste M.,
Jij weet natuurlijk als geen ander hoe 
moeilijk het is om lyme te behande-
len. Juist daarom zijn er steeds meer 
behandelmethoden en is het lastig 
om te beoordelen welke 
bij jou past. In 2018, en 
we realiseren ons dat dat 
best lang geleden is, is 
er een seminar geweest 
dat ‘Nieuw licht op Lyme’ 
heette. Wellicht vind je het 
interessant om de samen-
vatting hiervan te bekij-
ken. Je vindt deze op  
www.bonusan.com/nl/
nieuws/verslag-seminar-
nieuw-licht-op-lyme.  
We hopen dat je iets  
hebt aan deze informa- 
tie en wensen je het  
allerbeste.

MAKERS

Ellen van der Knaap 
heeft als motto ques-
tion everything. Zelf 
denken, zelf kiezen. 
Ze draagt met Me-
disch Dossier graag 
informatie aan die niet zomaar voor  
het oprapen ligt. Dat is de reden dat  
ze haar communicatie-, marketing-  
en redactiekwaliteiten inzet voor  
Medisch Dossier.

Roy van der Steen 
ondersteunt de 
redactie van Me-
disch Dossier en The 
Optimist met online 
beheer, klantenser-

vice en andere randzaken die komen kij-
ken bij het maken van de twee leukste 
tijdschriften van Nederland. Hij is ook 
vader van twee kinderen, muzikant en 
aquariumontwerper.

Irma Theunisse 
wist als jong meisje al 
wat ze wilde worden: 
grafisch ontwerper. 
Tijdens haar stu-
die voelde ze zich 
meteen thuis in de uitgeverswereld. Ze 
studeerde af aan de kunstacademie en 
verzorgt sinds 2017 de vormgeving van 
Medisch Dossier.

Ellen Vunderink 
ging op haar 16e zelf 
naar een antropo-
sofische huisarts 
en is zich sindsdien 
bewust van de kracht 

van ons zelfhelend vermogen. Vertrou-
wen in ons lichaam en vertrouwen in het 
wonder van de natuur en de genees-
kunde zijn haar drijfveren bij het maken 
van Medisch Dossier.

Astrid Zwart 
vertaalt de Engelse 
teksten van What 
Doctors Don’t Tell You 
naar het Nederlands 
en redigeert teksten. 
Ze is redacteur en vertaler van boeken 
en teksten op het gebied van gezond-
heid en voeding en heeft een praktijk 
als voedingscoach en stresscounselor.
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Mensen met een 
spiritueel geloof 
leven langer
Een spiritueel geloof houdt je gezond. Mensen 
met religieuze en spirituele overtuigingen 
leven vaak langer en hebben minder kans op 
een depressie of suïcidaal gedrag. Als ze toch 
ziek worden, zijn hun symptomen vaak niet zo 
ernstig als bij mensen zonder religieuze over-
tuiging. Ook herstellen ze vaak sneller.
Onderzoekers van de T.H. Chan School of 
Medicine (Harvard University) en Brigham 
and Women’s Hospital hebben een uitgebreide 
zoektocht gedaan naar de impact van spiritu-
ele overtuigingen op gezondheid en herstel. 
Spiritualiteit houdt in: het volgen van een pad 
voor het vinden van ultieme betekenis, levens-
bestemming en verbinding met iets dat groter 
is dan het zelf. Dat kan binnen een georgani-
seerde religie zijn, of via een meer individuele 
spirituele zoektocht, zeggen de onderzoekers. 
Kerkgangers hebben nog het extra voordeel van 
een gemeenschap, wat ook kan bijdragen aan 
hun welzijn.
De onderzoekers beoordeelden de resultaten 
van bijna 600 onderzoeken naar de invloed van 
spirituele overtuigingen op onze gezondheid 
en welzijn. En op basis daarvan zeggen ze dat 
de spirituele overtuigingen van de patiënt cen-
traal zouden moeten staan in de relatie tussen 
arts en patiënt.
JAMA, 2022; 328(2): 184–97

Meditatie 
vermindert 
pijnbeleving 
Uit een nieuwe studie blijkt dat het beoefenen van 
mindfulness pijn met maar liefst 32 procent kan 
verminderen. En zelfs mensen die nog nooit eerder 
hebben gemediteerd, kunnen baat hebben bij 
deze techniek. De sleutel is om je niet te vereenzel-
vigen met de pijn, maar deze te observeren alsof 
hij iemand anders overkomt, zeggen onderzoekers 
van de Universiteit van Californië in San Diego.
Ze testten de voordelen van mindfulness op een 
groep van 40 vrijwilligers, van wie de helft de 
techniek leerde, terwijl de anderen werd gevraagd 
om zich gewoon te ontspannen. Bij het aanbrengen 
van een pijnlijke hitte op het been rapporteerde de 
mindfulness-groep, in vergelijking met de ont-
spanningsgroep, 32 procent minder pijnintensiteit 
en een vermindering van 33 procent van onaange-
name gevoelens met betrekking tot de pijn. Deze 
bevindingen werden onderschreven door hersen-
scans die verminderde transmissies (overdracht 
van prikkels) tussen verschillende delen van de 
hersenen lieten zien bij de mensen die mindfulness 
beoefenden. ‘Voor veel mensen die worstelen met 
chronische pijn is het vaak niet de pijn zelf, maar het 
mentale lijden en de frustratie die hun levenskwa-
liteit het meest beïnvloeden’, zegt hoofdonder-
zoeker Fadel Zeidan. Een belangrijk kenmerk van 
mindfulness is het besef dat je niet je ervaringen 
bent. ‘Je leert jezelf aan om gedachten en sensaties 
te ervaren zonder je ego of zelfgevoel eraan te 
hechten. We zien nu eindelijk hoe dit zich afspeelt 
in de hersenen tijdens de ervaring van acute pijn,’ 
aldus Zeidan.
Pain, 2022; doi: 10.1097/j.pain.0000000000002731

Nieuws
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Zelfs bij mensen met een veel hoger genetisch 
risico, kan een gezonde leefstijl de kans op een 
beroerte bijna halveren. Volgens onderzoekers 
van de Universiteit van Texas kan gezonde voe-
ding in combinatie met sporten genetische risi-
cofactoren bestrijden, waardoor iemand meer 
kans heeft op een beroerte. Gedurende 28 jaar 
volgden deze onderzoekers de hartgezondheid 
en leefstijl van 11.568 mensen van middelbare 
leeftijd. Degenen die de Simple 7-richtlijnen van 
de Amerikaanse hartstichting volgden, hadden 
minder kans op een beroerte en leefden langer 
en gezonder.
Zelfs degenen met een aangeboren hoog gene-
tisch risicoprofiel voor een beroerte verlaag-
den hun risico met maar liefst 45 procent, wat 
overeenkomt met een levensverlenging van zes 
jaar. Samengevat kreeg ongeveer 57 procent 
van degenen die de Simple 7-richtlijnen het 
minst volgden een beroerte, tegenover slechts 
6 procent van degenen die de aanbevelingen 
nauwgezet volgden. In de VS sterven elk jaar 
796.000 mensen aan een beroerte. Dat komt 
erop neer dat elke 40 seconden iemand een 
beroerte krijgt en dat om de 3,5 minuut iemand 
daaraan overlijdt.
JAHA, 2022; doi: 10.1161/JAHA.122.025703

Omkeren van 
diabetes type 2 
met ketogeen 
dieet
Cindy de Waard kijkt op pagina 34 op een holisti-
sche wijze hoe je diabetes type 2 kunt omkeren. 
Naast voeding is hierbij ook een gezonde leefstijl 
belangrijk. Een goede slaap helpt om de volgende 
dag goed gemotiveerd te zijn. Wist je dat een 
ketogeen voedingspatroon trouwens ook gunstig 
is voor een goede slaap en gemoedstoestand? 
Stress heeft een negatieve invloed op de insuline-
gevoeligheid. Oftewel, als je langdurig veel stress 
hebt, dan wordt het lichaam een beetje doof voor 
insuline. Ook beweging ondersteunt een gezonde 
suikerstofwisseling. Het maakt daarbij niet veel 
uit of je aan kracht- of cardiotraining doet, als het 
sporten maar een hoge intensiteit heeft.1-3 Door te 
sporten verminderen de nuchtere glucosespiegel, 
de insulinegevoeligheid en het lichaamsgewicht. 
Nuchter bewegen lijkt ook gezondheidsvoorde-
len te hebben; het kan het lichaam gevoeliger 
maken voor insuline. En bovendien stimuleert het 
gewichtsverlies bij mensen met overgewicht.4 
Langdurig zitten dient voorkomen te worden. Door 
regelmatig op te staan en een kort loopje te maken, 
kun je je insulinegevoeligheid al verbeteren.5

Bronnen
1.  Ann Phys Rehabil Med. 2019 Mar;62(2):98-103.
2.  Int J Environ Res Public Health. 2019 Jan 7;16(1):140.
3.  Diabetologia. 2020 Aug;63(8):1491-1499.
4.  Int J Sports Med 2000; 21(1): 1-12.
5.  Diabetologia. 2017 Mar;60(3):490-498.

Bij voorkomen van een 
beroerte lijkt een gezonde 
leefstijl belangrijker  
dan genetica

De gemakkelijke 7:
• beter eten
• sporten
• stoppen met roken
• afvallen
• verlagen van bloeddruk en choles-

terolniveaus
• minder suiker eten (meestal uit 

bewerkte voedingsmiddelen)
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Doe elke dag 
de afwas om 
dementie te 
voorkomen
Actief blijven, zelfs dagelijks de afwas doen, kan 
helpen om het risico op dementie te verminderen. 
Sporten is de beste manier om mentale achteruit-
gang tegen te gaan, variërend van traplopen en 
wandelen tot zware trainingen. Dit vermindert het 
risico op dementie met 35 procent in vergelijking 
tot de meest inactieve mensen. De op één na beste 
activiteit is elke dag het huishouden doen, zoals 
schoonmaken en wassen. Hierdoor neemt je risico 
op dementie met 21 procent af. De op twee na nut-
tigste activiteit is een actief sociaal leven, met veel 
familie- en vriendenbezoek. Dagelijkse activitei-
ten en klusjes hadden een soortgelijk bescher-
mend effect, ongeacht iemands familiegeschiede-
nis van dementie. Mensen die tot op hoge leeftijd 
sociaal actief blijven, hebben 15 procent minder 
kans op het ontwikkelen van dementie, zeggen 
onderzoekers van de Sichuan University in China.
De onderzoekers analyseerden de reacties van 
meer dan 500.000 mensen in de UK Biobank-
studie. De deelnemers kregen vragen over hun 
dagelijkse activiteiten en sociale leven, omdat de 
onderzoekers de impact van leefstijlgewoonten 
op het risico van dementie wilden achterhalen. On-
geveer 5200 van de deelnemers met een gemid-
delde leeftijd van 56 jaar, hadden na gemiddeld 11 
jaar follow-up dementie ontwikkeld.
Neurology, 2022; doi: 10.1212/WNL.0000000000200701

Bezorgd over 
dementie? Stop met 
het eten van pizza
Waarom krijgen sommige mensen demen-
tie en anderen niet? Voeding is mogelijk een 
belangrijke factor, en dan vooral de hoeveel-
heid bewerkt voedsel die we eten. Bij elke 10 
procent meer bewerkte voedingsmiddelen en 
dranken die we binnenkrijgen, neemt het risico 
op dementie met 25 procent toe, zeggen onder-
zoekers van de Tianjin University in China. Ze 
analyseerden de resultaten van 72.000 mensen 
die deelnamen aan de UK Biobank-studie. De 
deelnemers waren 55 jaar of ouder en geduren-
de gemiddeld 10 jaar follow-up ontwikkelden 
518 dementie.
Van de 18.021 mensen die per dag de kleinste 
hoeveelheid bewerkte voedingsmiddelen en 
dranken aten, ongeveer 9 procent van hun 
totale voeding, kregen er slechts 105 dementie 
tijdens de duur van het onderzoek. Ter vergelij-
king: van de mensen in deze groep die de mees-
te bewerkte voeding consumeerden, ongeveer 
28 procent van hun voeding, kregen ongeveer 
150 dementie. Degenen die de meeste bewerkte 
voeding aten, gebruikten elke dag ongeveer 814 
gram bewerkte voedingsmiddelen of dranken. 
Een stuk pizza is ongeveer 150 gram. De onder-
zoekers schatten dat vervanging van slechts 10 
procent van de bewerkte voedingsmiddelen of 
dranken door een gezondere optie, zoals wat 
fruit of groenten, het risico op dementie al met 
19 procent zal verminderen.
Neurology, 2022; doi: 10.1212/WNL.0000000000200871
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Hoge dosis 
vitamine B6 
vermindert angst 
binnen een maand
De inname van zeer hooggedoseerde B6-sup-
plementen kan binnen een maand voor afname 
van angst zorgen. Mensen die 100 mg vitamine B6 
namen (75 keer meer dan de aanbevolen dagelijk-
se hoeveelheid), geven aan minder algemene en 
sociale angst te ervaren, zeggen onderzoekers van 
de Universiteit van Reading in Engeland.
De vitamine B6 ondersteunt GABA, een neuro-
transmitter die impulsen tussen zenuwcellen in de 
hersenen blokkeert. Ook is ze in verband gebracht 
met een gezondere hersenactiviteit en met een 
afgenomen ‘neurale excitatie’ (zenuwprikke-
ling), zoals te zien is in gevallen van epilepsie en 
chronische pijn. De onderzoekers gaven hoogge-
doseerde vitamine B6 en B12 aan 478 mensen die 
leden aan angst of depressie. B6 was het doeltref-
fendst in het verminderen van angst. B12 begon 
enkele positieve resultaten te laten zien toen het 
onderzoek na een maand afliep. Vitamine B6 zit 
ook in fruit, groenten, tonijn en kikkererwten, maar 
de onderzoekers geven aan dat de effectieve 
hoge doses niet alleen uit voeding gehaald kun-
nen worden.
Hum Psychopharmacol, 2022; e2852

De avocado is misschien niet zo’n superfood als 
sommigen beweren, maar dagelijks een avo-
cado eten verlaagt de niveaus van het ‘slechte’ 
LDL-cholesterol een beetje. Avocado-adepten 
claimen dat de avocado zorgt voor, onder meer, 
gewichtsverlies en een slankere taille. Deze 
beweringen werden niet bevestigd door een 
nieuwe studie die claimt de meest volledige en 
definitieve beoordeling te zijn van de gezond-
heidsvoordelen van de vrucht.
Onderzoekers van verschillende Amerikaanse 
universiteiten voerden een experiment van zes 
maanden uit met meer dan duizend deelne-
mers met overgewicht of obesitas. De helft at 
elke dag een avocado, de rest zette zijn normale 
voedingsgewoonten voort. Eten van de vrucht 
leidde niet tot een slankere taille of een ver-
beterde stofwisseling, maar de onderzoekers 
zagen wel een lichte verlaging van het LDL-
cholesterol. En het feit dat de vrucht niet zorgde 
voor gewichtstoename was ook positief; het be-
tekent dat je ze kunt eten zonder aan te komen, 
aldus Joan Sabaté, een van de onderzoekers.
Eten van avocado droeg ook bij aan de algehele 
kwaliteit van de voeding van de deelnemers. En 
dat kan, volgens de onderzoekers, weer leiden 
tot verlaging van het risico op ziekten zoals 
hartproblemen, diabetes type 2 en zelfs sommi-
ge vormen van kanker. Superfood dus? Moge-
lijk niet, maar behoorlijk gezond is de avocado 
wel, zeggen de onderzoekers.
JAHA, 2022; doi: 10.1161/JAHA.122.025657

Avocado is goed, 
maar niet geweldig
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Ziek van 
borstimplantaten
In 1962 werden siliconenborstimplantaten (SBI’s) 
voor het eerst op de markt gebracht. Sindsdien 
worden ze wereldwijd gebruikt, zowel voor recon-
structie na een borstverwijdering als om cos-
metische redenen. In Nederland krijgen jaarlijks 
ongeveer 25.000 mensen SBI’s, in de Verenigde 
Staten zijn dat er rond 400.000, wereldwijd mil-
joenen. Al tientallen jaren wordt de veiligheid van 
de implantaten in twijfel getrokken en vermoe-
den patiënten en artsen een verband met ziekten 
en complicaties.
Het begrip ‘borstimplantaatziekte’ wordt gebruikt 
om verschillende complicaties te beschrijven die 
verband houden met SBI’s. Deze zijn zeer verschil-
lend en variëren van hersenmist, haaruitval, ver-
moeidheid, pijn op de borst, slaapstoornissen, prik-
kelbare darmsyndroom, hoofdpijn tot chronische 
pijn over het hele lichaam en auto-immuunziekten, 
zoals lupus en fibromyalgie. In een Nederlands 
onderzoek zijn recent de gegevens vergeleken van 
vrouwen die tussen 1986 en 2020 zijn geopereerd 
aan complicaties die verband hielden met SBI’s. 
Het is namelijk heel belangrijk dat duidelijk wordt 
of er een causaal verband bestaat tussen (bloe-
dingen van) SBI’s en niet-specifieke gezondheids-
symptomen. Er wordt gezegd dat er wel bewijs is 
voor de veiligheid van SBI’s en geen bewijs voor 
borstimplantaatziektes. De onderzoekers voelen 
verantwoordelijkheid naar hun patiënten om de 
ervaringen met borstimplantaten te volgen en te 
onderzoeken. Zo willen ze hun kennis over mo-
gelijke gezondheidsrisico’s vergroten en goede 
voorlichting kunnen geven.
Rosaline McDonald had zelf borstimplantaten en 
liet deze verwijderen. Zij schreef het boek ‘Blijf 
natuurlijk – je bent mooi zoals je bent’ met de 
nieuwste wetenschappelijke inzichten en een 
stappenplan voor herstel.
JAMA Netw Open. 2021;4(9):e2125381
gezondeleefstijlcoach.nl

Resistent zetmeel 
en het risico op 
darmkanker
Elke dag een groene banaan eten kan je risico 
op kanker verkleinen, zelfs als je een hoog ri-
sico loopt door erfelijke of genetische factoren. 
Een banaan bevat resistent zetmeel, net als ha-
ver, granen, pasta en rijst, erwten en sommige 
groenten. Deze vorm van zetmeel kan het risico 
op sommige vormen van kanker in slechts twee 
jaar met 60 procent verminderen. Het dieet met 
resistent zetmeel is getest op ongeveer duizend 
mensen met het Lynch-syndroom, een erfelijke 
aandoening die de kans op het ontwikkelen 
van dikkedarm- en endeldarmkanker dras-
tisch verhoogt. Een team onder leiding van 
onderzoekers van de universiteiten van Leeds 
en Newcastle ontdekte dat het dieet niet leidde 
tot een afname van het risico op darmkanker, 
maar wel tot vermindering van de kans op an-
dere vormen van kanker van het bovenste deel 
van het maagdarmkanaal, zoals maag-, alvlees-
klier-, galwegen- en dunnedarmkanker.
De deelnemers kregen gedurende de twee jaar 
van het onderzoek dagelijks een portie resistent 
zetmeel die het equivalent was van één banaan 
per dag, die zij innamen in de vorm van poeder. 
‘Resistent zetmeel is een soort koolhydraat dat 
niet wordt verteerd in je dunne darm; in plaats 
daarvan fermenteert het in je dikke darm en 
voedt het nuttige darmbacteriën’, zegt onder-
zoeker John Mathers. Zijn veronderstelling 
is dat resistent zetmeel de stofwisseling van 
galzuren verandert waardoor ze wellicht het 
DNA niet meer kunnen beschadigen.
Canc Prev Res (Phila), 2022; doi: 10.1158/1940-6207.
CAPR-22-0044
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Post-covid-
syndroom zit  
niet alleen maar 
tussen de oren
Het post-covid-syndroom, of long covid, zit niet 
‘alleen maar tussen de oren’. Er is een biologische 
factor in het spel die je energie ondermijnt, je 
slaapkwaliteit verlaagt en hersenmist veroorzaakt. 
Dit is dezelfde factor waarvan ook patiënten met 
CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom) en 
ME (myalgische encefalomyelitis) last hebben. 
Hoogleraar biochemie prof. Warren Tate van de 
Universiteit van Otago (Nieuw-Zeeland) heeft de 
biologische processen van de twee syndromen 
in kaart gebracht. In wezen blijkt het om één en 
hetzelfde proces te gaan: problemen veroorzaakt 
door neuro-inflammatie of hersenontsteking. Het 
enige goede nieuws is dat zijn onderzoek aantoont 
dat ME/CVS absoluut net zo min ‘tussen de oren zit’ 
als het post-covid-syndroom.
‘Deze ziekten zijn zeer nauw verwant, en het is 
duidelijk dat de biologische basis van long covid on-
dubbelzinnig verbonden is met de oorspronkelijke 
covidinfectie, dus er zou geen discussie en twijfel 
meer moeten bestaan over het feit dat postvirale 
vermoeidheidssyndromen zoals ME/CVS biolo-
gisch gebaseerd zijn, waarbij de fysiologie flink 
verstoord is’, zegt Tate. Stress is de gemeenschap-
pelijke oorzaak van beide ziekten – een onver-
mogen om te gaan met de stress van een virale 
infectie of zelfs een vaccinatie. Voor de meesten 
van ons zal een virale infectie overgaan zonder 
enige nawerking op de lange termijn, maar voor 
een vatbare subgroep veroorzaakt het chronische 
problemen. Volgens Tate blijft de ontstekingsre-
actie van het lichaam aan staan, en veroorzaakt dat 
chronische gezondheidsproblemen.
Front Neurol, 2022; doi: 10.3389/fneur.2022.877772

Vasten vermindert 
de ernst van Covid
Intermitterend vasten – ten minste 14 uur per 
etmaal niet eten en alleen water drinken – kan 
de ernst van COVID-19-symptomen vermin-
deren. Regelmatig intermitterend vasten geeft 
veel minder kans op ernstige covidklachten 
of ziekenhuisopname, zo blijkt uit een nieuwe 
studie. Vasten vermindert ontstekingen. Na 14 
uur zonder voedsel stopt het lichaam met het 
verbranden van glucose en gaat het over op 
ketonen voor energie. Dit proces verstoort het 
vermogen van het SARS-CoV-2-virus om zich 
te verspreiden.
In een onderzoek onder 205 patiënten die po-
sitief testten op corona, zeiden 73 dat ze regel-
matig minstens één keer per maand vastten. 
Deze groep had minder ernstige symptomen 
en minder ziekenhuisopnames, zeggen onder-
zoekers van Intermountain Healthcare uit Salt 
Lake City in de VS. Ongeveer 60 procent van 
de mensen in Utah behoort tot de mormonen, 
leden van de Kerk van Jezus Christus van de 
Heiligen der Laatste Dagen. Zij vasten door-
gaans op de eerste zondag van elke maand tot 
24 uur lang, door voor twee opeenvolgende 
maaltijden af te zien van voedsel en water. De 
meeste deelnemers vastten al jaren minstens 
één dag per maand, sommigen al 40 jaar. Het is 
daarom misschien geen snelle oplossing voor 
mensen die pas in de afgelopen paar maanden 
zijn begonnen, zo stellen de onderzoekers. Het 
is mogelijk ook niet geschikt voor ouderen of 
zwangere vrouwen, of voor mensen met diabe-
tes, hartaandoeningen of nierproblemen.
Voor gezonde mensen is vasten een goede 
manier om gezond te blijven; het vermindert 
volgens de onderzoekers ook het risico op 
het ontwikkelen van diabetes of hartaan-
doeningen en lijkt de impact van covid te 
kunnen verminderen.
BMJ Nutrition, Prevention & Health, 2022; e000462
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Alternatief’  
versus ‘regulier’

‘

Toine de Graaf

Alternatieve artsen/therapeuten 
wordt verweten dat wat ze doen 
‘niet bewezen’ is. Maar is dit terecht? 
Journalist Toine de Graaf vindt dat 
critici meten met twee maten. In zijn 
boek De kracht van de alternatieven 
schrijft hij: ‘Er is méér wetenschap-
pelijk bewijs voor het effect van de 
alternatieven dan veelal gedacht. 
Tegelijk is er minder bewijs voor de 
werkzaamheid van de regulieren 
dan ze doen voorkomen.’

Een nieuw medicijn of nieuwe thera-
pie wordt vroeg of laat op patiënten 
uitgeprobeerd om te kijken of het 
ook echt werkt. En nog liever: of het 
beter werkt dan de gebruikelijke 
behandeling, met minder bijwer-
kingen. Zo’n klinische studie dient 
volgens de wetenschappelijk norm 
‘gerandomiseerd’, ‘dubbelblind’ en 
‘placebogecontroleerd’ te zijn. Dit 
houdt in dat proefpersonen worden 
verdeeld in twee groepen op basis 
van willekeur (‘gerandomiseerd’). 
Dit om ervoor te zorgen dat de twee 
groepen gelijkwaardig zijn (bijvoor-
beeld qua intelligentie, motivatie en 
fysieke staat) en dus zo goed moge-
lijk vergelijkbaar. De experimentele 
groep krijgt het werkzame middel. 
De controlegroep krijgt een place-
bobehandeling: bijvoorbeeld een pil 
die qua uiterlijk identiek is aan het 
echte middel, maar geen werkzame 
stof bevat (‘placebogecontroleerd’). 
Onderzoeker én proefpersoon weten 
niet of deze laatste het werkzame 
middel krijgt of de placebo (‘dub-
belblind’). Zo wordt uitgesloten 
dat mensen bewust of onbewust de 
proef beïnvloeden.

Bewijzen’ 
met twee 
maten

‘
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Klinische studies leggen de basis 
voor een grote variëteit aan weten-
schappelijke publicaties. Hiertoe 
behoren ook systematische ‘reviews’ 
(overzichtsartikelen) en ‘meta-analy-
ses’. In een meta-analyse worden de 
statistische gegevens en resultaten 
van een aantal klinische studies ge-
combineerd. Door deze bredere basis 
hopen onderzoekers een meer gefun-
deerde conclusie te kunnen trekken. 
Meta-analyses en reviews hebben be-
langrijk bijgedragen aan de tendens 
dat nieuwe medische behandelingen 
‘evidence based’ (door hard bewijs 
gesteund) moeten zijn, voordat ze 
kunnen worden ingevoerd. Evidence 
Based Medicine (EBM) is daardoor 
een gevleugelde term geworden. 

Manipulatie
Binnen de reguliere geneeskunde 
geeft men hoog op van meta-analyses 
en reviews. Vooral sinds de oprich-
ting van de Cochrane Collaboration, 
in 1993. Dit internationale netwerk 
van wetenschappers streeft ernaar 
om belangrijke vragen in de genees-
kunde te beantwoorden op basis 
van wetenschappelijk bewijs. De 
publicaties van de Cochrane Collabo-
ration (‘Cochrane reviews’) worden 
beschouwd als de gouden standaard 
en zijn vaak beslissend in debatten 
over medische onderwerpen. De Co-
chrane reviews, die zijn gebaseerd op 
strenge meta-analyses, hebben grote 
invloed op de officiële behandelricht-
lijnen en -protocollen. 
Tegelijk is het zo dat meta-analyses 
vatbaar zijn voor manipulatie. In die 
zin wordt hun betekenis overschat. 
Zo lijkt de selectie van de studies 
niet altijd onbevooroordeeld plaats 
te vinden. Intussen heeft de produc-
tie van meta-analyses en reviews 
‘epidemische vormen’ aangenomen, 
zo meldde prof. John Ioannidis van 
Stanford University in 2016. In een 
interview verklaarde hij dit als 
volgt: ‘De toename is het gevolg van 
de hogere status die systematische 

reviews en meta-analyses in de loop 
der jaren hebben verworven, omdat 
ze (terecht) worden beschouwd als 
het hoogste niveau van bewijs. Veel 
wetenschappers willen ze maken, 
toonaangevende tijdschriften willen 
ze publiceren, en sponsors en andere 
belanghebbenden willen ze gebrui-
ken om hun producten, overtuigin-
gen en agenda's te promoten. Syste-
matische reviews en meta-analyses 
die zorgvuldig worden uitgevoerd 
en die worden gedaan door spelers 
die geen belangen en vooraf be-
paalde agenda's hebben vormen geen 
probleem, integendeel. Het probleem 
is dat de meeste niet zorgvuldig wor-
den uitgevoerd en/of worden uitge-
voerd met vooraf bepaalde agenda's 
over wat moet worden gevonden en 
gerapporteerd.’1

‘Homeopathie effectief’
Verschillende alternatieve behan-
delvormen lenen zich slecht voor 
klinisch onderzoek. Een onderzoek 
naar bijvoorbeeld voetreflexzonethe-
rapie kan nooit dubbelblind zijn, om-
dat de behandelaar altijd zal weten 
of hij de werkzame therapie of een 
placebobehandeling toepast. Het is 
daarom vrijwel ondenkbaar dat deze 

therapievorm met glans een Cochra-
ne review zou kunnen doorstaan. 
Ook een werkelijk placebogecontro-
leerde opzet lijkt nauwelijks reali-
seerbaar. Want hoe zou een placebo-
voetbehandeling tegelijkertijd ‘nep’ 
én geloofwaardig kunnen zijn? 
Dit soort beperkingen gelden niet 
voor klinisch onderzoek met homeo-
pathische middelen. Hiernaar kan 
probleemloos onderzoek worden 
gedaan dat ‘gerandomiseerd’, ‘dub-
belblind’ en ‘placebogecontroleerd’ 
is. Dit is de afgelopen decennia dan 
ook op relatief grote schaal gebeurd. 
Hierdoor is al vanaf begin jaren 
negentig bekend dat het bewijs voor 
de werkzaamheid van homeopathie 
zich kan meten met het bewijs voor 
reguliere middelen. Grote studies 
waarin tientallen wetenschappelijke 
onderzoeken werden geanalyseerd, 
kwamen tot positieve bevindingen. 
Deze meta-analyses werden boven-
dien gepubliceerd in vooraanstaande 
medische tijdschriften. 
Zo werd in 1991 in The British Medi-
cal Journal geconcludeerd dat van 
105 onderzoeken met homeopathie 
77% een positief resultaat liet zien. 
‘Een conventionele methode zou zijn 
erkend met deze hoeveelheid bewijs’, 
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aldus een van de auteurs. In 1997 
volgde een vergelijkbare meta-ana-
lyse in The Lancet, op basis van 89 on-
derzoeken. Hierin werd uitgesloten 
dat de klinische effecten van homeo-
pathie te verklaren zouden zijn door 
het ‘placebo-effect’, ofwel een positief 
psychisch effect door vertrouwen in 
de heilzame werking. Tussendoor 
verscheen nog een rapport, gemaakt 
in opdracht van de Europese Com-
missie, op basis van vijftien onder-
zoeken. Eén van de conclusies: ‘Het is 
evident dat homeopathie effectiever 
is dan placebo’.
Toch blijkt het vooroordeel dat ho-
meopathie niet kán werken, uiterst 
hardnekkig. Volgens de critici staat 
homeopathie eenvoudigweg haaks 
op de natuurwetenschap. 

Ongeoorloofde ingrepen
Het negeren en ontkennen van hard 
bewijs is één. Het manipuleren van 
bewijs gaat nog een stapje verder. Een 
meta-analyse uit 2005 van de Zwit-
serse epidemioloog prof. Matthias 
Egger, die verscheen in The Lancet, 
is hiervan een schoolvoorbeeld.2 
Volgens de redactie van The Lancet 
was het wetenschappelijke bewijs 

Er is méér weten-
schappelijk bewijs 
voor het effect van de 
alternatieven dan je 
denkt. En minder voor 
de werkzaamheid  
van de regulieren dan  
je verwacht.

dat homeopathie niet werkt hiermee 
definitief geleverd. ‘Dokters moeten 
oprecht en eerlijk zijn tegen hun pa-
tiënten over het ontbreken van enig 
voordeel van homeopathie’, stond 
op de cover van het gerenommeerde 
medische tijdschrift.
De Bredase homeopathisch arts en 
onderzoeker Lex Rutten verdiepte 
zich met collega-onderzoekers in de 
achtergronden van deze meta-ana-
lyse, en kwam tot opvallende bevin-
dingen. ‘Dit artikel had nooit gepu-
bliceerd mogen worden’, vertelde hij 
me hierover in 2008: ‘De gegevens 
zijn overduidelijk gemanipuleerd. 
Egger vergeleek 110 homeopathi-
sche onderzoeken met 110 reguliere 
onderzoeken. Hij moest erkennen 
dat homeopathie even effectief was 
als reguliere geneeskunde en dat de 
kwaliteit van het homeopathisch 
onderzoek zelfs beter was. Om ver-
volgens toch een negatieve conclusie 
te kunnen trekken, heeft hij allerlei 
ongeoorloofde ingrepen toegepast’, 
aldus Rutten. Zo selecteerde Egger 

uit de 110 homeopathie onderzoeken 
er uiteindelijk acht, die geen statis-
tisch significant effect opleverden. 
Egger verzuimde echter te vermel-
den om welke onderzoeken het 
precies ging. De gangbare richtlijnen 
geven aan dat een wetenschappelijk 
tijdschrift een dergelijk artikel niet 
mag publiceren. Op deze manier 
kan immers iedere geneeskundige 
methode onderuit worden gehaald. 
Rutten schreef, samen met een col-
lega, een wetenschappelijk artikel 
over Eggers misleidende publicatie. 
The Lancet weigerde dit te plaatsen. 
Het werd uiteindelijk gepubliceerd 
in het tijdschrift Homeopathy.3 In het 
artikel wordt aangetoond dat als Eg-
ger zijn onderzoek op eerlijke wijze 
had uitgevoerd, dit tot een positief 
resultaat voor homeopathie had 
geleid. Zo geven acht onderzoeken 
aan dat homeopathie een substan-
tieel effect heeft bij infecties van 
de bovenste luchtwegen, de meest 
voorkomende acute aandoeningen 
in de huisartspraktijk.
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Dezelfde dooddoener
‘Wat u doet is niet bewezen werk-
zaam’, is het verwijt dat alternatieve 
behandelaars regelmatig voor de 
voeten wordt geworpen. In dat 
verwijt zit een kern van waarheid, 
omdat voor veel therapievormen nu 
eenmaal geen grootschalig kli-
nisch onderzoek beschikbaar is dat 
het effect onomstotelijk aantoont. 
Tegelijk is veel meer wetenschap-
pelijke bewijslast beschikbaar voor 
de werkzaamheid van alternatieve 
behandelvormen dan vaak gedacht. 
Zojuist hebben we gezien dat naar 
de werkzaamheid van homeopathie 
aardig wat onderzoek is gedaan, met 
positieve uitkomsten. Dit gaat op 
voor meer therapievormen. Blader 
bijvoorbeeld eens door de bijna 
duizend pagina’s tellende ‘pil’ over 
klinische natuurgeneeskunde van 
de Australiërs Jerome Sarris & Jon 
Wardle.4 Dit handboek, dat zich 
baseert op wetenschappelijk on-
derzoek, telt meer dan vijfduizend 
literatuurverwijzingen.
Informatief is ook het boekwerkje 
over ‘Complementary and Alter-
native Medicine’ (CAM) dat in 2014 
werd uitgegeven door Eurocam, een 

koepel waarin Europese CAM-orga-
nisaties zijn verenigd.5 ‘In de afge-
lopen decennia is een toenemende 
hoeveelheid onderzoek gepubliceerd 
over de effectiviteit van CAM’, aldus 
Eurocam. Zo telde de elektroni-
sche bibliotheek van de Cochrane 
Collaboration medio 2014 meer 
dan vierduizend gerandomiseerde 
klinische studies over verschillende 
CAM-therapieën. ‘Verschillende 
langetermijnstudies hebben aange-
toond dat CAM-therapieën minstens 
even effectief kunnen zijn als de 
conventionele gezondheidszorg, met 
minder bijwerkingen en een hogere 
tevredenheid van de patiënt’, zo is te 
lezen in deze uitgave.
Neem een alternatieve methode 
als acupunctuur. De biologische 
werkzaamheid hiervan is uitvoerig 
bewezen in fysiologische en dierex-
perimentele modellen. In rattenon-
derzoek is bijvoorbeeld aangetoond 
dat acupunctuur invloed uitoefent 
op diverse genen die betrokken zijn 
bij de pijnverwerking. Het is bewe-
zen dat acupunctuurpunten écht 
bestaan, dat deze punten specifieke 
effecten hebben op het centrale 
zenuwstelsel en dat deze effecten met 
moderne beeldvormende technie-
ken, zoals MRI, zichtbaar te maken 
zijn. Diverse onderzoeken hebben 
het effect van acupunctuur aange-
toond bij diverse aandoeningen. Het 
onwrikbare dogma dat acupunctuur 
nu eenmaal niet kán werken, lijkt 

Minder dan 
de helft van 
de medische 
interventies 
wordt onder-
steund door 
bewijs van 
hoge kwaliteit

echter moeilijk te veranderen. Inder-
daad: exact dezelfde dooddoener die 
een brede acceptatie van de homeo-
pathie verhindert.

Ongelijke strijd
Ook op het gebied van de orthomo-
leculaire geneeskunde is relatief 
veel onderzoek verricht. De term 
‘orthomoleculair’ werd voor het eerst 
gebruikt in 1968, door tweevoudig 
Nobelprijswinnaar prof. dr. Linus 
Pauling. Vrij vertaald, definieerde 
Pauling de orthomoleculaire ge-
neeskunde als: ‘De behandeling van 
ziekte, door de organen te voorzien 
van de optimale moleculaire omge-
ving, in het bijzonder de optimale 
concentraties van stoffen die nor-
maal in het menselijk lichaam aan-
wezig zijn’ (lees: voedingsstoffen). 
Pauling benadrukte in zijn ortho-
moleculaire concept het gebruik van 
goede, gevarieerde voeding. Daar-
naast achtte hij voedingssupplemen-
ten noodzakelijk, als een essentiële 
aanvulling. Voedingssupplementen 
zijn in feite tabletten of capsules die 
een hoog gehalte bevatten aan stoffen 
die in geringere hoeveelheden ook 
in onze voeding voorkomen. Hierbij 
kan het gaan om vitaminen, minera-
len, aminozuren, essentiële vetzuren 
of enzymen, maar ook om minder 
bekende groepen van stoffen zoals 
bijvoorbeeld de bioflavonoïden.
Ruim een halve eeuw nadat Pauling 
de orthomoleculaire geneeskunde 
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introduceerde, is binnen de reguliere 
geneeskunde therapeutisch gebruik 
van voedingssupplementen nog 
eerder uitzondering dan regel. Nog 
altijd behoort de orthomoleculaire 
geneeskunde tot het alternatieve 
domein. Dit is verbazingwekkend, 
gelet op de stapel met wetenschap-
pelijke onderzoeken die het nut van 
voedingssuppletie onderbouwen.
Dit wekt de indruk van een ongelijke 
strijd. En dat doet weer denken aan 
een opmerkelijk onderzoek uit 2008.6 
Hierin werd van elf vooraanstaande 
medische tijdschriften steeds een 
jaargang geanalyseerd. Wat bleek? 
Naarmate een tijdschrift méér far-
maceutische advertenties bevatte, 
werd een significant kleiner aantal 
publicaties over voedingssupple-
menten aangetroffen. Deze publica-
ties waren dan ook nog eens vaker 
van mindere kwaliteit en bevatten 
vaker een negatief eindoordeel over 
de effectiviteit en veiligheid van het 
betreffende supplement. Kortom: het 
aantal advertenties van de farma-
ceutische industrie lijkt van invloed 
op de inhoud van dit soort bladen. Je 
zou als oplossing kunnen bedenken 
dat supplementenfirma’s dan ook 
maar op grote schaal moeten gaan 
adverteren in medische tijdschriften, 
om de balans een beetje te herstellen. 
Maar hierbij doemt wel een probleem 
op: de branche mist hiervoor de 
financiële middelen. In tegenstelling 
tot medicijnen zijn voedingsstoffen 
als vitamine D, foliumzuur en vita-
mine B12 namelijk niet te patenteren. 
Door een patent verwerft een medi-
cijnfabrikant voor een termijn van 
jaren het alleenrecht op de productie 
van een nieuw middel. Dit genereert 
geld om de werkzaamheid en veilig-
heid van de stof wetenschappelijk 
te bewijzen, en er reclame voor 
te maken. Voedingsstoffen zoals 
vitamine C en foliumzuur, die niet 
patenteerbaar zijn, worden hiermee 
op achterstand gezet. 
Feitelijk voeren medicijnen en 

voedingssupplementen al decen-
nialang een ongelijke strijd als het 
gaat om de financiële middelen voor 
wetenschappelijke bewijsvoering. 
Helaas is dit probleem nog veel alge-
mener, want de gehele alternatieve 
sector wordt anders behandeld dan 
de reguliere sector als het aankomt 
op de verdeling van publiek onder-
zoeksgeld. En dan vooral in Europa. 
Nogmaals een citaat uit de uitgave 
van Eurocam: ‘Er bestaat een enorme 
ongelijkheid tussen de publieke 
middelen voor conventioneel ge-
neesmiddelenonderzoek en die voor 
CAM-onderzoek. Terwijl CAM de 
gezondheid kan verbeteren, ziekte 
verminderen en de kosten van de 
gezondheidszorg verlagen, kan niet 
van de CAM-sector worden verwacht 
dat hij in zijn eentje het onderzoek 
ondersteunt om deze mogelijkheden 
te bewijzen. Net als bij regulier me-
disch onderzoek, heeft de overheid 
een maatschappelijke verantwoor-
delijkheid om dergelijk onderzoek te 
financieren. (…) De belachelijk lage 
overheidsinvesteringen op dit gebied 
in Europa, staan in schril contrast 
met de relatief grote investeringen in 
Australië, Azië en Noord-Amerika.’5

Twee maten
Er is méér wetenschappelijk bewijs 
voor het effect van de alternatieven 
dan veelal gedacht. Tegelijk is er 
minder bewijs voor de werkzaam-
heid van de regulieren dan ze doen 
voorkomen. Met andere woorden: 
er wordt met twee maten gemeten. 
Het is niet geloofwaardig om van de 
alternatieven overtuigend bewijs te 
verlangen als de bewijsvoering van 
het eigen, reguliere handelen niet op 
orde is. In 2022 namen onderzoekers 
een willekeurige steekproef uit alle 
Cochrane Reviews gepubliceerd tus-
sen 1 januari 2008 en 5 maart 2021.7 
Van de 1.567 interventies bleken er 
slechts 87 (5,6 procent) te beschikken 
over bewijs van hoge kwaliteit. Een 
ontluisterende uitkomst, die niet 
uit de lucht kwam vallen. De onder-
zoekers schrijven: ‘Deze resultaten 
zijn consistent met eerdere schat-
tingen dat minder dan de helft van de 
medische interventies ondersteund 
worden door bewijs van hoge kwa-
liteit.’ Ook verwijzen ze naar een 
recente studie die suggereert dat 
slechts 10 procent van de interventies 
ondersteund wordt door bewijs van 
hoge kwaliteit.
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Feitelijk wordt het belang van 
wetenschappelijk bewijs overschat: 
de ‘alternatieven’ wordt de maat 
genomen alsof het medicijnen zijn. 
Terwijl ze door de bank genomen 
een veel gunstiger veiligheidspro-
fiel hebben. Waarom wordt híer 
niet met twee maten gemeten? Dit 
herinnert me aan een ontmoeting 
met de Franse arts en kankerpatiënt 
dr. David Servan-Schreiber (1961-
2011). De aanleiding: de verschijning 
van zijn boek Antikanker, in 2008. 
‘Waarom bepalen artsen niet de 
vitamine D-status bij kankerpatiën-
ten?’, vroeg Servan-Schreiber zich 
af in de Amsterdamse hotelkamer 
waar het interview plaatsvond. ‘De 
relatie tussen vitamine D-gebrek en 
borstkanker is aangetoond’, ging hij 
verder. ‘Misschien is het onderzoek 
niet van dezelfde kwaliteit als het on-
derzoek naar chemotherapie. Maar 
er is nu eenmaal geen geld om op 
dezelfde manier onderzoek te doen 
naar vitamine D, groene thee, jog-
ging en meditatie. En dat is ook niet 
nodig, want deze middelen kunnen 
niemand schade berokkenen.’

Een misvatting
De opkomst van de gepatenteerde 
medicijnen en de bewijsvoering voor 
hun werkzaamheid en veiligheid 
legden mede de basis voor de ‘evi-
dence based medicine’ (EBM) ofwel 
‘op bewijs gebaseerde geneeskunde’. 
Het EBM-concept werd begin jaren 
negentig gezien als een belangrijke 
stap voorwaarts. Patiënten zouden 
voortaan kunnen profiteren van 
behandelingen gebaseerd op de beste 
bewijsvoering afkomstig uit grote 
wetenschappelijke onderzoeken, met 
dank aan technieken uit de sociale 
wetenschappen en statistiek.
Toch klonken ook kritische gelui-
den. Zoals in 1996 van prof. dr. David 
Sackett, grondlegger van de klini-
sche epidemiologie en daarmee van 
EBM.8 Hij bestreed dat EBM volledig 
samenvalt met ‘gerandomiseerd 
placebogecontroleerd onderzoek’, 
zoals menig onderzoeker en arts 
veronderstellen. Volgens Sackett 
is dit een misvatting en is EBM de 
integratie van het best beschikbare 
bewijs op basis van goed uitgevoerd 
klinisch onderzoek, de klinische 

Evidence Based 
Medicine wordt 
vandaag de dag 
misbruikt voor de 
meest uiteenlopende 
doeleinden

expertise van de behandelaar, de 
normen en waarden van de indivi-
duele patiënt én de omstandigheden 
waarin de patiënt verkeert. Sackett: 
‘Goede artsen paren hun individu-
ele klinische expertise aan het best 
beschikbare externe bewijs. Het een 
kan niet zonder het ander. Zonder 
klinische expertise bestaat het risico 
dat de praktijk wordt getiranniseerd 
door bewijsvoering, want met zelfs 
uitstekend uitgevoerde externe be-
wijsvoering bestaat de kans dat het 
niet toepasbaar is of ondeugdelijk is 
voor een individuele patiënt.’
Sackett stelde expliciet dat EBM zich 
niet beperkt tot klinische studies en 
daarvan afgeleide meta-analyses. 
Ook is het geen ‘kookboekge-
neeskunde’, waartoe de moderne 
geneeskunde dreigt te vervallen 
door de strenge protocollering van 
het medisch handelen. Zo hebben 
Nederlandse huisartsen zich vooral 
te houden aan de behandelrichtlijnen 
(‘NHG-Standaarden’) van het Ne-
derlands Huisartsen Genootschap. 
Artsen dreigen zelfs juridisch te wor-
den afgestraft wanneer ze afwijken 
van deze protocollen. Sackett waar-
schuwde ook nog voor het gevaar 
dat EBM zou worden gekaapt door 
inkopers en managers om kosten te 
besparen. En inderdaad: EBM wordt 
vandaag de dag misbruikt voor de 
meest uiteenlopende doeleinden. 
Het is ook een stok geworden om de 
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alternatieven mee te slaan: ‘Wat u 
doet is niet bewezen!’ Terwijl de enig 
juiste definitie van EBM duidelijk 
ruimte laat voor een meer holistische 
benadering van de patiënt, dan louter 
zich te beroepen op geneeskunde die 
‘bewezen’ is.

Invloed pandemie?
Mijn boek De kracht van de alternatie-
ven dateert van 2016. Zijn sindsdien 
zaken ten goede gekeerd? Niet echt. 
De pandemie heeft het meten met 
twee maten verder verscherpt. Als 
David Servan-Schreiber nog zou 
leven, is het niet ondenkbaar dat hij 
na de komst van het SARS-CoV-2 
virus zou hebben verzucht: ‘Waarom 
bepalen artsen niet de vitamine 
D-status bij COVID-patiënten?’ Het 
onderzoek dat in 2017 werd gepubli-
ceerd in de British Medical Journal, 
zou hem niet zijn ontgaan.9 In deze 
meta-analyse werd onderzocht of 
vitamine D-suppletie het risico van 
een luchtweginfectie vermindert. 
Daarvoor analyseerden de onderzoe-
kers gegevens uit 25 verschillende 
studies, waaraan in totaal ongeveer 
11.000 mensen meededen. De onder-
zoekers concludeerden dat het geven 

van een vitamine D-supplement 
beschermend werkt tegen een acute 
infectie van de luchtwegen. CO-
VID-19 is zo’n infectie.
Anno 2023 kunnen we vaststellen 
dat de afgelopen jaren geen enkel 
land in Europa haar burgers heeft 
aangespoord om extra vitamine D 
te slikken als bescherming tegen 
COVID-19. Het effect zou immers 
niet ‘bewezen’ zijn. Intussen zijn tal 
van nieuwe studies gepubliceerd die 
de beschermende rol van vitamine 
D verder onderbouwen. Maar in de 
richtlijnen en behandelprotocollen 
ten aanzien van COVID-19 zijn ze 
niet terug te vinden. De Gezond-
heidsraad bestond het zelfs om in 
voorjaar 2021 een adviesaanvraag 
van het ministerie van VWS binnen 
72 uur (!) af te wikkelen. Op 1 maart 
ging vanuit het ministerie een brief 

naar de raad met daarin ‘een spoed-
adviesaanvraag over het effect van 
vitamine D-supplementen op de 
preventie van luchtweginfecties/CO-
VID-19’. De vaste commissie Voeding 
van de Gezondheidsraad leverde al 
op 3 maart haar advies: ‘Onvoldoen-
de aanwijzingen dat extra vitamine 
D helpt bij preventie COVID-19’.10

We weten allemaal dat in de loop 
van 2020 ruim baan werd gemaakt 
voor coronavaccins met een tijdelijke 
‘voorwaardelijke’ EMA-goedkeu-
ring, vanwege emergency ofwel acute 
noodzaak. Dit betekent dat ‘aanvul-
lend bewijs over de baten’ moest wor-
den afgewacht. Met andere woorden: 
veiligheid en effectiviteit zouden 
gaandeweg de vaccinatiecampagne 
worden aangetoond. Voor vitamine 
D is én wordt een heel andere maat-
staf aangehouden. 
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Zoals veel tieners twijfelde hij na het behalen van zijn  
havo-diploma aan zijn studiekeuze. Geen idee. Maat-
schappelijk Werk en Dienstverlening kwam nog het 
meest in de buurt. Maar ja… Een ongelukje dat hem bijna 
het leven kostte, bracht hem op een andere koers. ‘In een 
baldadige bui na een avondje stappen viel ik van de fiets 
en bleek ik een subduraal hematoom opgelopen te heb-
ben. Ik was zeventien en was bijna niet ouder dan dat ge-
worden. Het was een heftige periode in mijn leven, maar 
wel de reden dat ik nu ben wie ik ben en doe wat ik doe.’ 
Vossen revalideerde, maakte een trip door Australië om 

WAT IS  
OSTEOPATHIE?
Osteopathie is een behandelwijze die de beweeg-
lijkheid van het lichaam als uitgangspunt heeft. 
Alles in het lichaam beweegt, dit is essentieel voor 
een goede werking. Een verminderde mobiliteit 
kan leiden tot verschillende klachten zoals bijvoor-
beeld pijn of vermoeidheid.
De osteopaat ziet het lichaam als één geheel en 
weet welke weefsels met elkaar in verbinding 
staan en op welke manier ze elkaar beïnvloeden. 
Hierdoor is de daadwerkelijke oorzaak van een 
klacht te achterhalen.
Met de handen onderzoekt de osteopaat het li-
chaam op bewegingsverlies om dit vervolgens met 
zachte rek- en ontspanningstechnieken of gerichte 
manipulaties en mobilisaties te behandelen.
Door de behandeling wordt het zelfherstellend 
vermogen van het lichaam bevorderd, waardoor 
de oorspronkelijke klacht kan verminderen of 
verdwijnen.

Meis Thewissen

Koen Vossen (40) is sinds tien jaar 
vrijgevestigd osteopaat. Drie jaar 
geleden maakte hij de sprong in het 
diepe en startte zijn eigen praktijk 
in Groesbeek-Breedeweg, vanuit 
zijn ideeën over gezondheid en 
vitaliteit. Qua gezondheidsprofessie 
is het lichaam zijn ingang, maar hij 
hoopt een wezenlijke bijdrage te 
kunnen leveren aan een nieuwe 
kijk op gezondheidsdenken: de 
totaalbenadering. Het lichaam én 
het leven. Want wat zich in het leven 
afspeelt, laat het lichaam zien.

tot zichzelf te komen en ontdekte daar dat aanraken en 
connectie voor hem bij elkaar horen. En toen iemand 
tegen hem zei: ‘Is fysiotherapie niks voor jou?’ viel het 
kwartje bij hem. ‘Ik weet nog steeds precies waar ik zat, 
hoe laat het was en op welke dag dit werd gezegd.’

Een totaalbenadering

Het lichaam laat 
het leven zien

M
edisch D

ossier 2023  |  nr. 2501

23

Behandelwijze



Overtreffende trap
Na zijn opleiding werkte Vossen als fysiotherapeut bij 
een sportschool en een revalidatiecentrum. Hoewel hij 
fysiotherapie ervaarde als een hele effectieve, bruikbare 
behandelmethode, bekroop hem gaandeweg toch het 
gevoel iets te missen.
‘Heel vaak merkte ik bij langere fysiotherapie-behande-
lingen dat ik kon behandelen tot ik een ons woog, maar 
als de cliënt zelf niks veranderde, veranderde er ook niks 
aan de klacht.  
Ik voelde dat ik dieper wilde, dat ik voorbij de klacht 
nog verder wilde kijken, om echt een verschil te kunnen 
maken. Het viel me bovendien ook op dat fysieke klachten 
vaak samenhingen met levensgebeurtenissen, of ingrij-
pende ervaringen.’
Na zich terdege georiënteerd te hebben op wat bij zijn 
verlangen zou passen, koos Vossen voor osteopathie. ‘Os-
teopathie bleek voor mij de overtreffende trap te zijn. Het 
bood en biedt mij de mogelijkheid om naar de echte of die-
pere oorzaak van een klacht te kijken en die te behande-
len in plaats van me bezig te houden met een of meerdere 
symptomen. Als fysiotherapeut wist ik al hoe het lichaam 
in elkaar steekt, als osteopaat leerde ik hoe het werkt en 
dat is voor mij het beste vertrekpunt.’

Totaalplaatje
‘Je kunt het lichaam niet los zien van het leven dat het 
leidt’, zo formuleert Vossen zijn uitgangspunt bij behan-
delingen. ‘Daarnaast staat alles in het lichaam in verbin-
ding. We beginnen ons leven als twee celletjes, die zich 
delen en delen totdat we na negen maanden een mensje 
zijn. Het is en blijft één geheel. Reguliere artsen zijn vaak 
specialisten die een stukje van dat geheel zien en dat be-
handelen, maar elk lichaam is een totaalplaatje.’
Het doel van genezing of behandeling is volgens Vossen 
niet te normaliseren, maar het optimaliseren van het 
geheel. Als alles optimaal functioneert, zoals het bedoeld 
is, dan is er balans in het lijf en daarmee in het leven. ‘Een 
klacht is een uiting van het lichaam dat er iets uit balans 
is. Ik vergelijk het met een emmer die langzaam vol drup-
pelt: met levensgebeurtenissen, stress, verdriet, verlies, 
rouw, tegenslag, veranderingen. Als de emmer vol is, 
loopt die over en ontstaat er een plasje. Dat is de klacht. Je 
kunt als behandelaar het plasje opdweilen, dus lokaal de 
klacht wegwerken, maar beter is het de emmer te legen en 
te voorkomen dat die vervolgens weer overstroomt.’

Als voorbeeld noemt Vossen stressklachten waarbij je 
schouder- en nekspieren voortdurend zijn aangespannen. 
Als resultaat daarvan gaat de ademhaling minder diep, 
wordt deze steeds oppervlakkiger waardoor andere spie-
ren te hulp schieten en zich meer moeten inspannen. Dat 
geeft bij aanhoudende stress, klachten in de aanhechtin-
gen in nek en hals, en dat leidt uiteindelijk tot nekklach-
ten. Maar die zijn niet de oorzaak. Je kunt die klachten wel 
behandelen, maar de balans herstelt zich daarmee niet.

Behandeling
‘Ik zie elke dag op de behandeltafel de samenhang tussen 
de fysieke klacht, mentale overtuigingen, levenssituaties 
en persoonlijkheid. Bij elke behandeling start ik eerst 
met het testen van de beweeglijkheid van het lichaam 
dat ik onder handen heb. En daar probeer ik dan al zoveel 
mogelijk ontspanning in te brengen, want in een ont-
spannen lichaam kan ik veel gemakkelijker voelen waar 
het echte probleem zit dat tot de klacht heeft geleid. Een 

Je kunt het lichaam 
niet los zien van het 
leven dat het leidt
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pijnlijke middenvoet kan zomaar vanuit de onderrug 
zijn ontstaan. 
‘Het testen van de mobiliteit in het lichaam is voor mij 
de belangrijkste ingang om de puzzel van klacht en 
probleem rond te krijgen, simpelweg omdat ieder mens 
uniek is en dus ook elke samenhang in het lichaam uniek 
is, evenals de samenhang tussen klacht en balans in het 
lichaam. Daar is geen protocol op te ontwikkelen en dat 
doe ik dan ook niet. 
‘In de behandeling zelf zoek ik weliswaar naar de oor-
zaak van het probleem, maar ik help nooit iemand van een 
klacht af. Dat klinkt een beetje als anti-reclame voor hoe 
ik werk, maar in wezen biedt mijn benadering een meer 
duurzame oplossing. In mijn behandeling optimaliseer 
ik het lichaam zodat het zelf een weg kan vinden om zich 
te herstellen. Ik zet dat wat niet meer beweegt zoveel mo-
gelijk in beweging zodat de doorbloeding en de doorstro-
ming weer op gang kunnen komen en de noodzakelijk af- 
en aanvoer zich weer kan herstellen. In de kern genomen 
leg ik de vinger op de zere plek, zodat het leven daar weer 
kan gaan stromen.’

Vitaliteit
Vossen probeert bij behandelingen ook het verband te 
leggen tussen fysieke klacht en levenssituatie. Zit je op 
de goede plek? Ben je op de goede weg? Doe je wat je leuk 
vindt? Heb je de regie over je eigen leven? Voel jij je geluk-
kig? ‘Herstel zit niet alleen in het weer op peil brengen 
van je gezondheid of je klachten (laten) verhelpen. Het 
kan ook zijn dat je de koers in je leven zou mogen verleg-
gen. Vitaliteit gaat niet om kracht maar om weerbaarheid, 
om mentale veerkracht en bewust zijn in plaats van on-
bewust doen. Ik praat niet overmatig veel tijdens behan-
delingen, maar ik probeer wel altijd net die ene vraag te 
stellen die iemand aan het denken zet.
‘Het succes van het herstel begint met het geloven in 
herstel. Veelal beluister ik dat mensen zichzelf de schuld 
geven van hun klacht. Of geen vertrouwen meer hebben 
in het lichaam dat hen in de steek laat. Dat is ondermij-
nend. En onnodig. Het gaat er niet om dat de klacht is 
ontstaan. Het gaat er om, dat je het ontstaan van de klacht 
als hulp aanvaardt om iets te veranderen in je leven en in 
je lichaam zodat er een nieuwe, betere balans ontstaat. 
Daarvoor moet je eerst aanvaarden dat het is zoals het 
is. Of zelfs dat daar een reden voor is. Vechten tegen een 
klacht geeft een intern conflict en dat geeft disbalans. 
Disbalans geeft onrust en onvrede. In balans ervaar je het 
leven als zinvol en zingevend. En dat helpt in het herstel.’
Bij langdurige en chronische klachten betrekt Vossen 
waar nodig ook ademhalingsoefeningen en meditatie 

Meer samenwerking 
tussen regulier en 
complementair zou al 
veel kunnen opleveren

bij de behandeling. Om dieper in het lijf te komen, maar 
vaak ook bedoeld om de aandacht juist af te leiden van de 
klacht. Of omdat de klacht uit het lijf is verdwenen, maar 
nog niet uit het hoofd. Vossen ziet dat mensen zich soms 
uit angst aangepast gaan bewegen om te voorkomen dat 
de klacht terugkeert. Dit kan leiden tot andere klachten 
en daarmee kan het vertrouwen in het lichaam weer 
verdwijnen. ‘Het doel van de behandeling wordt dan niet 
meer alleen de klacht in het lichaam, maar ook hoe het 
hoofd dat in stand houdt.’
Soms kan de oorzaak ook puur mentaal zijn en is een 
fysiek symptoom daar slechts een uiting van. Zo kan het 
zijn dat een ingrijpende gebeurtenis vroeg in het leven tot 
bepaalde overtuigingen hebben geleid, die tot je identi-
teit zijn gaan behoren, waardoor je ze als eigen bent gaan 
beschouwen. Terwijl ze dat niet zijn. De overtuigingen 
zijn letterlijk in je lijf gaan zitten als belemmering, of blok-
kade. Door die te doorbreken kun je het denken over jezelf 
veranderen of doorbreken, waardoor de fysieke uiting 
ervan overbodig is. Een fysieke klacht kan dus verdwij-
nen door deze overtuiging te veranderen. 

Gezondheidshuis
‘Natuurlijk is niet alles te herstellen’, zegt Vossen, ‘of te 
herleiden naar hoe het leven loopt of een mentale oor-
zaak, maar de klachten die passen bij mijn aanpak, zijn 
bijna altijd gelaagd. Dat bewust maken kan er al voor 
zorgen dat zelfs een onherstelbaar probleem toch minder 
klachten geeft.  
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Alleen 
de klacht 
wegwerken 
is als het 
opdweilen van 
een waterplasje 
bij een 
overlopende 
emmer

‘Ik zou graag een bijdrage willen leveren aan een gezond-
heidsdenken dat meer bij de individuele verantwoorde-
lijkheid past. Zelf sturing geven aan je eigen gezondheid 
en je leven. Dat preventief denken een groter aandeel 
krijgt in de gezondheidsbeleving van mensen dan cu-
ratief oplossen. Meer samenwerking tussen regulier en 
complementair zou hierbij al veel kunnen opleveren.’
Vossen noemt mentale weerbaarheid, het verhogen van 
de immuniteit, een leven leiden dat past bij wie je bent en 
het onderzoeken van belemmerende overtuigingen als 
onderdelen van preventief werken aan vitaliteit en een 
optimale balans.
‘Voor iedereen is er altijd gezondheidswinst te behalen. In 
bijvoorbeeld stressreductie, meer voldoening uit je werk 
halen, uitdagingen zoeken, bewuster zin geven, je voe-
dingspatronen veranderen en verbeteren, ontspanning 
nemen, in beweging blijven of je nachtrust verbeteren. In 
de basis kan alles dat je doet bewuster. Elk klein stapje 
geeft een positief gevoel en herstelt het vertrouwen in je-

zelf en in je lijf. Hoe klein ook: elk stapje vooruit is succes. 
We zouden naast ieder ziekenhuis een gezondheidshuis 
moeten hebben om dit te stimuleren.’

Comfortzone
Vossen is een living example van wat hij in zijn praktijk 
uitdraagt. Hij zwemt regelmatig ’s ochtends vroeg tot 
diep in de winter in natuurwater, vaak ook als er al een 
dun laagje ijs is, of neemt voordat hij naar zijn praktijk 
gaat een duik in het dompelbad in zijn tuin. Daarnaast 
beoefent hij een kwartier tot een half uur per dag kracht-
training of fitness en liep hij onlangs een marathon. Zijn 
eerste maaltijd van de dag neemt hij rond 13.00 uur en 
een tweede in de avond met zijn gezin. Hij volgt altijd 
wel een opleiding die zijn repertoire of zijn denken over 
leven en gezondheid verder uitbreidt en experimenteert 
aanhoudend in hobby, sport en leven met wat hem in 
balans houdt. Zo is hij bijvoorbeeld onlangs begonnen een 
handpan te bespelen om zichzelf en anderen met muziek 
te leren ontspannen. 
Vossen: ‘Mij brengt het veel om mezelf uit de comfortzone 
te halen en te onderzoeken hoe ik telkens weer over mijn 
eigen schaduw heen kan springen. Dat houdt mijn geest 
open en nieuwsgierig en brengt telkens nieuwe inzich-
ten. Daar put ik persoonlijk mijn kracht uit en het houdt 
me in balans.’ 
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De zwangerschap  
van Emma

Rineke Dijkinga,  
dr. Anne-Mieke Omtzigt,  
Emma

Dit is het verhaal van de 
30-jarige Emma. Ze zat 
volgens gynaecologen in de 
vervroegde overgang, maar 
had wel een innige wens 
voor een tweede kindje. Dat 
lijkt een niet te overbruggen 
dilemma. Gelukkig kwam 
gynaecoloog Anne-Mieke 
Omtzigt op haar pad. Ook zij 
doet haar verhaal over de 
situatie van Emma. 

Vervroegde 
overgang
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EMMA
Emma’s verhaal heeft een happy 
end. Er zullen veel gevallen zijn waar 
het niet zo voorspoedig gaat als 
bij Emma. Als jij ook rondloopt met 
onbegrepen klachten of klachten 
waar je geen oplossing voor hebt 
kunnen vinden, dan hoop ik dat dit 
waargebeurde verhaal jou inspireert 
om verder te zoeken. Dat je voeding 
en leefstijl de kans geeft die ze 
verdienen. Emma nam geen genoe-
gen met de ziekenhuisuitslagen. Ze 
voelde duidelijk aan de signalen die 
haar lijf uitzond dat er iets niet goed 
liep. Haar intuïtie zei haar dat haar 
klachten iets met voedingsstoffen 
te maken hadden, en dat bleek te 
kloppen. Ze zocht verder en ont-
dekte dat soms de deur pas opent bij 
de laatste sleutel aan de bos.
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Emma vertelt
Een kinderwens en de vervroegde overgang klinken als 
een ongelukkige combinatie waar geen winnaars uit 
voort kunnen komen. Het was voor mij een combinatie 
waar ik überhaupt nog nooit over had nagedacht. Sterker 
nog, ik wist niet eens van het bestaan. Tot ik in decem-
ber 2021 werd gebeld door de gynaecoloog en ze zei: ‘Het 
lijkt erop dat je in de vroegtijdige overgang komt. Ik weet 
dat je een kinderwens hebt, maar bereid je erop voor dat 
de kans hierop bijzonder klein is.’ Mijn wereld stortte 
in. Ik was op dat moment 30 jaar oud, moeder van een 
dochtertje van bijna 1,5 jaar en had een grote wens voor 
een tweede kindje om ons gezin nog rijker te maken. De 
vragen ‘hoe kan dit?’ en ‘hoe nu verder?’ kwamen direct 
bij mij naar boven, net als een stortvloed aan tranen. Ik 
was naar de huisarts gegaan om over mijn onregelma-
tige menstruatiecyclus te praten en een paar weken later 
kreeg ik te horen dat ik waarschijnlijk in het voorstadium 
van de vroegtijdige overgang zat. 
Uit vervolggesprekken en bloedonderzoek werd duidelijk 
dat ik nog niet in de overgang zat, maar er wel op korte 
termijn in zou komen. Over het exacte tijdsbestek konden 
geen uitspraken worden gedaan. De reden waarom ik 
dit had, was niet duidelijk en er was geen behandeling, 
werd mij verteld. Vervolgonderzoek in een universitair 
medisch ziekenhuis bevestigde de diagnose en gaf aan dat 
het mogelijk was dat mijn auto-immuunaandoening Ha-
shimoto een rol speelde, maar dit was niet wetenschap-
pelijk bewezen. Echter, ze zagen deze diagnose vaker bij 
vrouwen met een dergelijke schildklieraandoening. Het 
stempel was gedrukt: een gezonde vrouw van 30 jaar in 
het voorstadium van de vervroegde overgang met minder 
dan 5 procent kans om ooit nog een kindje te krijgen, en 
dat zou niet te behandelen zijn. 
Hier nam ik geen genoegen mee, want dit stempel stond 
mij absoluut niet aan, dus ik ging op zoek naar mogelijk-
heden. De ziekenhuizen boden mij geen opties, maar wel-
licht kon ik buiten de reguliere zorg hulp vinden. Eind ja-
nuari kwam ik in aanraking met een gynaecoloog buiten 
de reguliere zorg die naar de vrouw als geheel kijkt, veel 
kennis heeft van hormonen en denkt in mogelijkheden. 
Ze gaf enige hoop, zonder mij te vertellen dat het goed zou 
komen. Deze belofte kon ook zij immers niet doen. Ze ging 
tijdens onze gesprekken terug naar de basis, keek naar 
mijn lijf als geheel en deed er alles aan om tot de bodem 
te komen. Er volgde een periode van regelmatig bloed-
prikken, mijn cyclus tot in detail bijhouden en meerdere 
afspraken in haar praktijk. Ze kwam al snel met een plan 

en naar aanleiding van de reacties van mijn lijf, pasten we 
het waar nodig aan. Ik at al biologisch, sportte 3 keer per 
week en mijn gewicht was op peil dus daar hoefde ik niets 
aan te veranderen. Wel paste ik mijn leefstijl op haar ad-
vies aan en ging ik nog zuiverder eten. Ik vermeed gluten, 
beperkte mijn koolhydraatinname, minderde zuivel en 
schrapte toegevoegde suikers uit mijn eetpatroon. Verder 
werden vitaminen en mineralen onder de loep genomen 
en aangevuld waar dit nodig bleek. Het was een flinke 
omschakeling voor zowel mij als mijn omgeving, maar ik 
had een doel en zou er voor de volle 100 procent voor gaan. 
Spontaan ergens een hapje eten, zowel in een restau-
rant als bij familie of vrienden, werd een uitdaging en ik 
merkte dat ik het begon te vermijden. Daarnaast wilde ik 
mijn verhaal nog niet met de wereld delen omdat ik daar 
emotioneel niet aan toe was.
Het was een enorme rollercoaster na de diagnose. Ik voel-
de me in de steek gelaten door mijn lijf, bij mijn toekomst-
beeld stond ineens een groot vraagteken, en ergens voelde 
ik zelfs schaamte. Naast de persoonlijke begeleiding die ik 
vanuit de arts kreeg, zocht ik ook hulp bij de praktijkon-
dersteuner van de huisarts. De persoonlijke begeleiding 
die ik kreeg was belangrijk, want mijn gedrevenheid en 
het idee dat ik invloed had op mijn situatie zorgden ook 
voor stress. En nog meer stress zou de situatie niet verbe-
teren. Al deze aanpassingen hadden effect: ik begon mij 
lichamelijk beter te voelen, mijn cyclus leek regelmatiger 
te worden en ik kreeg het idee dat ik weer aan het roer 
kwam te staan.
Om mijn cyclus in de gaten te houden, temperatuurde 
ik mijzelf iedere dag en uit deze metingen, die door 
echobeelden werden bevestigd, bleek dat ik zeker nog 
eisprongen had. Na mijn eisprong gebruikte ik proges-
teron omdat de waarde laag was. In maart 2022 deed ik 
twee weken na mijn laatste temperatuurstijging een 
zwangerschapstest en ik leek de loterij te winnen, want 
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ik was zwanger! Een nieuwe periode vol spanning brak 
aan want er is weinig bekend over mijn diagnose, zwan-
gerschap en de kans op miskramen. Ik was immers één 
van de weinigen waarbij dit was gelukt. Daarbij had ik al 
eens eerder een miskraam gehad, dus onbevangen gingen 
we er niet in. Ik bleef gedurende mijn eerste trimester de 
aangepaste leefstijl en adviezen van de arts volgen en toen 
alles goed leek te gaan, mocht ik dit beetje bij beetje losla-
ten. Eerlijk gezegd was het ook niet makkelijk om tijdens 
alle hormonale veranderingen en de zogenaamde ‘cra-
vings’ mij strak aan de geadviseerde leefstijl te houden, 
maar door mijn vastberadenheid en mijn duidelijke doel 
lukte dit toch. Dit alles met goed gevolg want in november 
2022 sloten wij onze tweede dochter in gezonde toestand 
in onze armen. 

Studies over grote 
groepen mensen 
zeggen niets over het 
feit of extra progesteron 
zinvol zou kunnen zijn 
voor een individu 

Mijn verhaal stopt hier echter niet. Ja, mijn grote wens 
voor een tweede kindje is uitgekomen, maar ik ben nog 
steeds begin 30 met een diagnose van het voorstadium 
van de vervroegde overgang zonder dat ik hier, genetisch 
gezien, aanleg voor heb. Aan de diagnose zelf kan ik niet 
zoveel veranderen, maar ik kan er wel alles aan doen om 
zo lang mogelijk in het voorstadium te blijven. Dan maak 
ik de periode tot een ‘normale leeftijd’ voor de overgang, 
die ik moet overbruggen met medicatie en bijbehorende 
risico’s, zo kort mogelijk. Momenteel geef ik nog borst-
voeding dus zuiver onderzoek naar de status van mijn 
hormonale toestand is nog niet mogelijk, maar dat er 
vervolgonderzoek aan zit te komen en ik weer aanpas-
singen in mijn leefstijl moet gaan doen, is duidelijk. 
Hopelijk zijn deze minder uitgebreid en strikt, maar dat 
zal de tijd leren.
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Gynaecoloog dr. Anne-Mieke Omtzigt 
vertelt
Voor mij als gynaecoloog in functionele geneeskunde is 
het verhaal van Emma fantastisch om te lezen. Er blijkt 
vaak zoveel meer mogelijk dan de regulier denkende 
dokter in de protocollen heeft staan. In de functionele 
geneeskunde gaan we op zoek naar de oorzaken van een 
klacht of verstoring.
De diagnose ‘vervroegde overgang’ wil je natuurlijk niet 
horen op je dertigste. Gelukkig is het ook heel zeldzaam. 
En pas als alle eitjes echt op zijn, wordt zwanger worden 
wel heel moeilijk. Maar de overgang duurt vele jaren 
en het loont de moeite om te kijken in welke fase van de 
overgang iemand zit. Daarvoor ga je met de cliënt alle fac-
toren langs die een rol zouden kunnen spelen. Belangrijk 
daarbij is om vooral te kijken naar mogelijkheden en niet 
te snel te roepen dat het niet meer gaat lukken.

Factoren die een rol kunnen spelen
Factoren die een belangrijke rol spelen voor de kans van 
slagen zijn, bijvoorbeeld, de huidige cyclus, de kwaliteit 
van de eisprong, de afstelling van het immuunsysteem, de 
stressfactoren, nutriënten-status, schildklierfunctie, de 
vruchtbaarheid van de partner en de seksualiteit. Als een 
cliënt meerdere verstoringen meldt, gaan we eerst kijken 
of er stressfactoren zijn. Dat kunnen early life stressfacto-
ren zijn. Om een aantal voorbeelden te noemen: een ge-
compliceerde zwangerschap van de moeder, gepest zijn in 
de jeugd, scheiding van de ouders, verhuizingen, werkge-
relateerde factoren, trauma’s. Onze regelsystemen, waar-
onder ons endorfine-antistresssysteem, zijn in staat om 
bij stressvolle situaties te zoeken naar de beste oplossing 
om te overleven. Dit kost natuurlijk energie. Bij een goed 
ontwikkeld antistresssysteem zal de stressknop uitgezet 

POSITIEVE INVLOED 
Door chronische verstoring van het stress- en 
immuunsysteem kunnen problemen in de 
energiehuishouding ontstaan, zoals chronische 
vermoeidheid, fibromyalgie of andere autono-
me verstoringen. Eigenlijk is er in deze gevallen 
sprake van een overactief immuunsysteem. Dit 
vinden we ook terug in het baarmoederslijm-
vlies. De innesteling van een bevrucht eitje en 
de werking van de zaadcellen worden hier-
door belemmerd. Vroeger dachten we dat de 
baarmoeder steriel was, maar deze blijkt een 
eigen microbioom (bacteriesamenstelling) te 
hebben. Chronische stress, (te) veel antibioti-
cakuren of verkeerde voeding beïnvloeden het 
microbioom van de darmen, en ook dat van de 
baarmoeder. Leefstijlveranderingen waaron-
der voeding en omega 3 kunnen het immuun-
systeem en het microbioom van de baarmoe-
der positief beïnvloeden.

kunnen worden maar als het antistresssysteem niet goed 
functioneert, blijft er stress actief en dat heeft een lang-
durig grotere energiebehoefte tot gevolg. Het lichaam zal 
brandstoffen zoals aminozuren en eiwitten aanspreken 
voor de stressreactie. Deze zijn dan niet meer beschikbaar 
voor andere functies. Hierdoor kunnen verstoringen 
ontstaan in slijmvliesbarrières in darmen, luchtwegen, 
sinussen, blaas, vagina, baarmoeder en het brein. Dit kan 
fysieke klachten geven, maar ook mentale klachten of 
onverklaarbare vermoeidheid. Verstoringen aan slijm-
vliesbarrières triggeren het immuunsysteem: dat wordt 
nog meer geactiveerd om laaggradige ontstekingen en 
lekkende barrières tot rust te brengen. Soms schiet het im-
muunsysteem tekort en ontstaan er allergische reacties, 
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kwaadaardige aandoeningen of auto-immuunziekten. 
Deze opeenstapeling van verstoringen ontstaat niet van 
de ene op de andere dag. Het duurt vele jaren voordat dit 
zich zo ontwikkelt.

De casus van Emma
De ziekte van Hashimoto is een auto immuunreactie 
van de schildklier waarbij het eigen immuunsysteem de 
schildklier vernietigt. Deze kan daardoor steeds minder 
goed functioneren. Na een bevalling of miskraam is er 
een extra risico om de ziekte te krijgen, zo ook bij de casus 
van Emma.
Een auto-immuunziekte vraagt een aanpassing van 
leefstijl en voedingspatroon. Emma heeft rigoureus haar 
voeding aangepast om het immuunsysteem tot rust te 
brengen. Op basis van Emma’s voorgeschiedenis hebben 
we ook besloten om het endorfine-antistresssysteem te 
resetten. Als de stress-assen tot rust komen, kan het im-
muunsysteem uit de auto-immuun stand gehaald worden. 
Dit verbetert ook het microbioom op baarmoederslijm-
vliesniveau (zie kader).
Nadat Emma in 2017 was gestopt met de anticonceptiepil 
had ze een onregelmatige cyclus. Dat had ze niet verwacht 
maar lange tijd werd volgehouden dat het normaal was 
en zij zich geen zorgen hoefde te maken. Haar intuïtie 
was hiermee niet gerustgesteld. Vele jaren later bleek zij 
vervroegd in de overgang te zijn. Zij had dus wel degelijk 
reden tot ongerustheid gehad. Het is dus heel goed dat zij 
is doorgegaan met haar zoektocht naar antwoorden. Daar 
waar de reguliere zorg uitspraken doet die jou niet de 
antwoorden op je vragen leveren, kan het dus de moeite 
waard zijn om verder te zoeken in de complementaire 
gezondheidszorg.

Conclusie
De zwangerschapswens van Emma en haar partner bleef 
vier jaar onvervuld, met vele doktersbezoeken, zorgen en 
onbeantwoorde vragen. Acht weken met leefstijlaanpas-

EEN ONREGELMATIGE 
CYCLUS & 
ZWANGERSCHAP
Er zijn vele mogelijke oorzaken voor een onre-
gelmatige menstruele cyclus. Eén daarvoor is 
vervroegde overgang. Wij worden als vrouwen 
geboren met een vaste voorraad eitjes die in 
ons leven elke maand vermindert. Dit gaat bij 
de één wat sneller dan bij de ander. Gemid-
deld komen vrouwen tussen 42-45 jaar onder 
een kritische grens in eicelvoorraad, waardoor 
zwanger worden steeds moeilijker is. Zelden 
gebeurt dit bij dertigers.
Als de voorraad eitjes laag is, te meten aan 
zeer lage waarden van het Anti Mullerian 
Hormoon (AMH), zullen fertiliteitsartsen geen 
eicelstimulaties of IVF meer doen omdat de 
zwangerschapskansen dan te laag zijn. Vaak 
wordt geadviseerd om maar gewoon thuis te 
proberen zwanger te worden. Maar als er nog 
wel een cyclus is, ook al is die onregelmatig, kun 
je kijken hoe de kwaliteit van de progesteron-
productie is na de eisprong. Bij oudere eitjes 
en lage eicelvoorraad zien we vaker relatief 
lagere progesteronwaarden in de tweede helft 
van de menstruele cyclus. Progesteron is een 
belangrijk hormoon ter ondersteuning van de 
innesteling en het behoud van een zwanger-
schap. Het toevoegen van progesteron na de 
eisprong is niet volgens regulier protocol, de 
zwangerschapskansen zijn immers klein. We-
tenschappelijke publicaties zien er ook geen 
meerwaarde in. Echter, deze studies zeggen 
iets over grote groepen mensen met allerlei 
oorzaken voor hun verminderde vruchtbaar-
heid. Ze zeggen niets over het feit of progeste-
ron zinvol zou kunnen zijn voor een individu.

singen, endorfine- en immuunherstel en progesteron-
ondersteuning bleek een zinvolle aanpak bij Emma. We 
hebben wel geluk gehad dat we net het moment van een 
eisprong aantroffen bij het gynaecologisch onderzoek! 
Zo konden we de hormonale cyclus met extra progesteron 
verder ondersteunen. En dat leidde tot een zwangerschap 
met de zo gewenste gezinsuitbreiding. Hoe mooi is dat! 
Het ontzwangeren gaat ook weer veel van de hormonale 
regelsystemen vragen. Dus logischerwijs zal ik daar, 
samen met Emma, de komende tijd ook mijn aandacht 
aan geven. 
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Een individuele aanpak

Anders omgaan 
met een beroerte

Twee weken nadat ze een ernstige beroerte had 
gehad, liep Erika Chopich weer. Dat is uitzonderlijk. 
Bevat haar verhaal handvatten voor anderen om ook 
zo snel te herstellen? Cate Montana vertelt in dit, door 
Astrid Zwart bewerkte, artikel wat Chopich deed.

Cate Montana, bewerkt 
door Astrid Zwart
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In april 2022 kreeg voormalig psychotherapeut Erika 
Chopich een beroerte terwijl ze aan het werk was in haar 
paardenstal. Toen ze in het ziekenhuis werd onderzocht, 
bleek dat ze bloedingen had in de hersenstam. Dit is het 
gebied dat het centrale zenuwstelsel, het hart, de ademha-
ling, de slaapcyclus en het vermogen om bij bewustzijn 
te blijven, regelt. ‘Een hersenbloeding is de ernstigste 
vorm van een beroerte. Ik had moeite om bij bewustzijn te 
blijven’, zegt Erika. ‘Het was zo erg dat ik echt voelde dat 
mijn geest mijn lichaam wilde verlaten en los wilde laten. 
Ik herinner me alleen maar dat ik keer op keer dacht: “Ik 
ga niet. Ik blijf hier. Ik heb paarden om voor te zorgen en 
mensen om voor te zorgen, ik blijf hier”.’
Erika wilde de voorspellingen van de dokters dat ze 
gedurende langere tijd vijf maanden een voedingssonde 
nodig zou hebben, niet geloven. Zes CAT-scans en 36 uur 
later verliet ze het ziekenhuis. Ze voelde zich niet veilig in 
het ziekenhuis en ging naar huis waar haar zakenpartner 
Margaret, voedingsdeskundige en voedingspsycholoog, 
haar verzorging op zich nam. Zij zette Erika op een her-
stellend vloeibaar dieet met omega 3-vetzuren, alfalipon-
zuur, acetyl-l-carnitine, magnesium, resveratrol, groen 
thee, vitamine D3, selderijsap en probiotica – een brouw-
sel dat is ontworpen om de schade door een beroerte te 
verminderen, de aanmaak van stamcellen te stimuleren 
en haar lichaam op te bouwen. Stamcellen zijn ongedif-
ferentieerde cellen die kunnen veranderen in gespeciali-
seerde cellen, zoals bloed- en zenuwcellen.

Bovendien nam Erika contact op met Anat Baniel, van de 
Anat Baniel Method® NeuroMovement®. Zij gebruikt het 
principe van neuroplasticiteit in combinatie met zachte, 
geleidelijk oplopende bewegingen, om de hersenen 
opnieuw te ‘bedraden’ en genezing te vergemakkelijken. 
Neuroplasticiteit is het vermogen van de hersenen om 
zichzelf snel ‘opnieuw te bedraden’ door neurale netwer-
ken en verbindingen te laten groeien en veranderen. De 
eerste week liet Baniel Erika voorzichtige bewegingen 
maken – kleine, zachte bewegingen van schouders, hoofd 
en ruggengraat. Deze bewegingen leken allemaal niets te 
maken te hebben met spraakherstel of het terugkrijgen 
van het gebruik van haar rechterarm, hand en been. Ba-
niel legt uit waarom ze dit doet: ‘Als iemand een beroerte 
krijgt, een herseninfarct of hersenbloeding, betekent dit 
dat er zenuwcellen, verbindingen en neurale netwerken 
verloren gaan. Veel van de organisatie, complexiteit en 
rijkdom van neurale netwerken die de fysieke functies 
mogelijk maken die we onszelf in de loop van de tijd aan-
leren, is vernietigd.’ 

De taal van de hersenen
Het probleem is volgens Baniel dat revalidatiespecialis-
ten een patiënt vaak al een paar dagen na een beroerte 
oefeningen willen laten doen die ze niet meer goed kun-
nen, zoals hun arm optillen, praten of lopen. En omdat 
het brein zichzelf opnieuw moet bedraden in reactie op 
wat is gebeurd, leidt dat in feite tot het ‘bedraden’ van de 
beperking.
‘Dat is waarom ik Erika vroeg om heel zachte, fijne bewe-
gingen langs de ruggengraat en de schouders te maken in 
plaats van haar bewegingen te laten uitvoeren waartoe 
ze niet in staat was’, vertelt Baniel. Beweging is de taal 
van de hersenen. Het is door beweging dat de hersenen 
waarnemen en voelen en snappen hoe alles werkt. In 
plaats van nieuwe neurale patronen te creëren binnen de 
beperkingen, laten we de hersenen re-integreren en reor-
ganiseren rond dingen die het lichaam wel kan uitvoeren. 
En dan komt genezing vanzelf.’

Dankzij beweging 
kunnen de hersenen 
waarnemen en 
voelen hoe zij zich 
kunnen herstellen
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Na een paar online sessies met Baniel, een week na het 
uitchecken uit het ziekenhuis, at Erika weer vast voedsel 
en kon ze weer lopen. Baniel werkte vervolgens twee keer 
rechtstreeks met Erica en begeleidde haar door een bewe-
gingsprogramma. ‘Tijdens de samenwerking met haar 
kon ik de veranderingen zien en hoorde ik haar spraak en 
dictie verbeteren en duidelijker worden’, zegt Baniel.

Een stap vooruit, twee stappen terug
Erika kreeg last van nystagmus, onwillekeurige ritmi-
sche bewegingen van de oogbollen, waardoor ze duizelig 
werd en niet goed kon focussen. Via via kwam ze terecht 
bij een chiropractor, dr. M. Zijn naam kan niet genoemd 
worden omdat artsen rechtszaken tegen hem hebben 
aangespannen omdat hij mensen ‘buiten de reikwijdte 
van zijn praktijk’ zou behandelen. Naast chiropractie 
gebruikt dr. M. laserbehandelingen, suppletie, zachte 
aanraking en andere strategieën om mensen te genezen. 
Het eerste wat hij deed was Erika behandelen met een 
McLaren Torch, samen met subtiele aanrakingen langs de 
belangrijkste zenuwen. ‘Het voelde alsof hij het zenuw-
stelsel opnieuw verbond met de energiestroom en het ac-
tiveerde. Ik kon het echt voelen , als kleine tintelingen van 
ontwaken’, zegt Erika. Daarnaast liet hij haar bepaalde 
tonen zingen terwijl ze verschillende bewegingen maakte 
met haar hoofd en haar ogen, terwijl hij haar ruggengraat 
steeds zachtjes bleef aanraken.
Dr. M. gebruikte een laserapparaat klasse III B, met 
rood en violet licht in het zichtbare spectrum, tussen de 
600 en 1400 nanometer. Om de hersenen te stimuleren 
laserde hij Erika’s prefrontale cortex, die het uitvoerend 
functioneren en de emotie reguleert en het geheugen 
mogelijk maakt; de hersenstam; de pariëtale kwabben, 
die omgaan met informatieverwerking, ruimtelijke 
oriëntatie, en zintuiglijke sensaties zoals aanraking, pijn 
en temperatuur; de frontale cortex, die visuele infor-
matie verwerkt; de neusholte; en de keelholte. Daarna 
gebruikte hij voorzichtig een mechanisch instrument om 
de wervelsegmenten langs haar ruggengraat te stimu-
leren. Haar evenwichtsproblemen pakte hij aan door te 
werken aan haar gluteus medius-spier aan de zijkant 
van de verlamde heup. Deze spier, die onder de grote 
bilspier ligt, is de belangrijkste spier voor heupstabiliteit. 
Dr. M. stimuleerde deze spier bij Erika met behulp van 
een percussor (de VibraCussor) terwijl tegelijkertijd het 
bijpassende deel van de hersenen werd gestimuleerd, 
zodat de verbinding weer tot stand gebracht kon worden. 
‘Als je dit goed doet, stimuleer je uiteindelijk de hersen-
stam, de cortex en de spier zelf. Je zorgt ervoor dat elke 
spier afzonderlijk met de hersenen communiceert, dat de 
dendrieten verbindingen aangaan en neurotransmitters 
maken, waardoor alles zich met alles verbindt en weer 
gaat werken,’ aldus dr. M. 

Erika bleek ook op het gebied van emoties en immuniteit 
veel verstoringen te hebben. Dr. M. pakte dit aan door 
punten op haar lichaam te behandelen gerelateerd aan 
cytokine-expressie (kleine eiwitten die betrokken zijn bij 
celsignalering) en interleukine-expressie (cytokinen die 
betrokken zijn bij de aanmaak van witte bloedcellen). Hij 
deed dit met behulp van kinesiologie, ook wel spiertesten 
genoemd, een systeem waarbij specifieke spierzwakte 
wordt gebruikt om allergieën of andere aandoeningen te 
diagnosticeren, zoals structurele, spier-, chemische en 
mentale aandoeningen
‘Eerlijk gezegd heb ik nog nooit iemand zien werken 
zoals hij’, zegt Margaret. ‘Het was geweldig om te zien. 
Een van de dingen waar Erika het echt moeilijk mee had, 
was slapen. Ze sliep gewoon niet na de beroerte. Dr. M. 
vertelde haar dat dat te maken had met de verstoring van 
haar hersenstam, die de circadiaanse ritmes regelt. Na de 
behandelsessie sliep ze prima.’

Conclusie
Twee weken na haar beroerte was Erika weer aan het 
werk met haar paarden. ‘In het ziekenhuis noemen ze me 
een wonder omdat ik sneller en verder ben gevorderd dan 
alle anderen die ze ooit hebben gezien. Maar het zijn alle 
behandelingen bij elkaar die me zo snel hebben geholpen. 
De meeste verlammingen in mijn lichaam zijn weg. Mijn 
hersenen zijn nog steeds aan het genezen en ik heb nog 
steeds wat moeite met spraak. Niet met spreken op zich, 
maar ik worstel een beetje met toonhoogte en intonaties. 
Maar ik heb volgende week een tweede sessie met dr. M. 
om dat aan te pakken.’ 

Meer informatie: anatbaniel.com
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Deze twee behandelaars verdienen applaus. En hun 
methoden zouden in elke revalidatiekliniek aandacht 
moeten krijgen. Maar dat gebeurt helaas niet. Het komt 
vaker voor dat artsen bang zijn om buiten de gebaande 
paden te treden. Kijk bijvoorbeeld naar de behandeling 
van depressie. Veel psychiaters wisten al langer dat een 
depressie niet wordt veroorzaakt door een chemische 
disbalans in de hersenen. Toch bleven ze antidepressiva 
voorschrijven om die zogenaamde disbalans te verhelpen. 
Nu blijkt uit een nieuwe literatuurstudie dat er helemaal 
geen verband is tussen lage serotoninewaarden (een 
neurotransmitter) en depressie. Dat vermeende verband 
vormde de basis om SSRI’s voor te schrijven: selectieve 
serotonine-heropnameremmers. Op dit moment krijgen 
meer dan 1 miljoen Nederlanders een antidepressivum en 
ongeveer de helft daarvan is een SSRI. 

Het ziekenhuispersoneel  
had het over een ‘wonder’:  
ze hadden nog nooit iemand  
zo snel van een beroerte  
zien herstellen.

Geen van de 131 studies die in de Cochrane Trial Unit zijn 
onderzocht, leverde afdoende bewijs voor de serotonine-
theorie. Er bleek sprake van vooringenomenheid of de 
klinische waarde was dubieus. Toch hebben psychiaters 
deze medicijnen voorgeschreven. Misschien bij gebrek 
aan beter: er was weinig anders om hun patiënten te be-
handelen. In de volgende editie van Medisch Dossier treft u 
hierover een artikel aan. 

Een week na haar levensbedreigende beroerte at Erika 
alweer vast voedsel en kon ze zelf lopen. Binnen twee 
weken na haar levensbedreigende beroerte had ze haar 
spraakvermogen terug en zorgde ze weer voor haar paar-
den. Alleen haar stem had nog niet het oude volume en 
klonk anders dan voorheen. Het ziekenhuispersoneel had 
het over een ‘wonder’: ze hadden nog nooit iemand zo snel 
van een beroerte zien herstellen. 
Een van de mensen die een grote rol speelden bij Erika’s 
herstel is een bekende chiropractor. Hij heeft honderden 
succesverhalen op zijn naam staan maar wil niet met zijn 
naam in de media omdat er, door artsen, rechtszaken te-
gen hem zijn aangespannen. De reden is dat hij patiënten 
behandelt die niet binnen zijn werkterrein. Daarom noe-
men we hem M. M. gebruikt naast de technieken die hij op 
de opleiding tot chiropracticus heeft geleerd, ook nieuwe 
technieken. Bij zijn eerste sessie met Erika gebruikte hij 
ook een McLaren Torch, roodlichttherapie ontwikkeld 
door de Australische wetenschapper, acupuncturist en 
dierenarts Brian McLaren. Het apparaat is bedoeld om 
acupunctuurpunten te stimuleren. Erika kende het want 
ze gebruikte het bij haar paarden. M. gebruikte ook een 
ander soort lasertherapie om bepaalde hersendelen bij 
Erika ‘wakker te maken’. Verder nam hij haar heupspie-
ren onder handen met een vibratieapparaat. Ook besteed-
de hij aandacht aan haar immuunsysteem en ze keken 
naar Erika’s emotionele problemen.
De andere behandelaar die een grote rol speelde bij Eri-
ka’s herstel was Anat Baniel. Ze heeft haar eigen metho-
den ontwikkeld: de Anat Baniel Method® en NeuroMove-
ment®. Die methoden maken gebruik van de enorme 
neuroplasticiteit van onze hersenen. Baniel gebruikt 
kleine, opeenvolgende bewegingen om de hersenen als 
het ware opnieuw te programmeren. Erika’s behande-
ling vond plaats via Zoom. In twee sessies legde Baniel 
aan Erika’s partner uit hoe die haar kon begeleiden bij de 
kleine bewegingen die nodig waren om haar rechterkant 
te genezen.

Buiten de 
gebaande paden

Een paar maanden geleden vertelde een vriendin ons een 
verhaal over haar collega Erika. Ze had een grote hersen-
bloeding gehad, waarschijnlijk het gevolg van een twee 
jaar durende strijd met long covid. Haar verhaal staat op 
pagina 34.

Lynne Mc Taggart en Bryan Hubbard
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Celeste McGovern

Steeds meer mensen hebben last van 
onvruchtbaarheid. We hebben een periode 
achter de rug waarin de bevolking snel 
groeide. Milieuactivisten waarschuwden al 
langer dat het op een dag mis zou gaan. En 
inderdaad: de mensheid heeft nu te maken 
met een bevolkingskrimp die we nooit 
eerder hebben gezien. Celeste McGovern 
ging na welke stoffen uit het milieu 
hierachter kunnen zitten en hoe je die  
kunt vermijden.

Vruchtbaarheid 
verbeteren
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De geboortecijfers zijn sinds de jaren 
vijftig van de vorige eeuw drama-
tisch gekelderd. Een onderzoek uit 
2017 bekeek de geboortecijfers van 
195 landen. In 91 landen, waaronder 
Nederland, kregen vrouwen gemid-
deld minder dan 2 kinderen.1 Dat is 
meestal onvoldoende om de mensen 
die overlijden, aan te vullen. Zo 
ontstaat ‘vergrijzing’ van de bevol-
king. Ook in landen waar traditi-
oneel altijd veel kinderen werden 
geboren, zoals China en India, daalt 
het aantal geboorten hard. Vrouwen 
krijgen tegenwoordig op latere leef-
tijd kinderen en kiezen voor minder 
kinderen. Maar dat is niet de enige 
reden waarom de vruchtbaarheid 
daalt. Het komt ook doordat overal 
ter wereld steeds meer jonge mensen 
niet zwanger kunnen worden. Of ze 
kunnen hun zwangerschap niet uit-
dragen. En dat probleem lijkt steeds 
groter te worden.
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Van de Amerikaanse vrouwen van 
15 tot 49 jaar die nog geen kinderen 
hebben, lukt het 19 procent niet om 
binnen een jaar zwanger te worden. 
Volgens de definitie van de CDC 
(Centra voor ziektebestrijding en 
-preventie, het Amerikaanse RIVM) 
zijn ze onvruchtbaar.2 Dat per-
centage ligt 13 procent hoger dan 
twaalf jaar terug.3 Het is een wereld-
wijde trend, en het probleem ligt niet 
alleen bij vrouwen. Shanna Swan is 
een epidemiologe die het verband 
tussen milieu en vruchtbaarheid 
onderzoekt. In 2017 publiceerde ze 
een onderzoek dat al snel ‘viraal’ 
ging door de verontrustende resulta-
ten: het aantal zaadcellen in sperma 
is tussen 1973 en 2011 met bijna 60 
procent gedaald.4

En er is nog meer aan de hand. In 
haar boek Count down: how our mo-
dern world is threatening sperm counts, 
altering male and female reproductive 
development, and imperiling the future 
of the human race (Scribner, 2021) zijn 
het niet alleen de aantallen zaadcel-
len die dalen. De hoeveelheid testos-
teron daalt net zo hard: met 1 procent 
per jaar. Ook het aantal gevallen 
van zaadbalkanker en miskramen 
neemt in hetzelfde tempo toe. Swan 
trekt schokkende conclusies over 
het voortplantingssysteem van de 
huidige generatie jonge mensen: een 
jonge man van nu heeft ongeveer de 
helft van het aantal zaadcellen dat 
zijn opa had toen die even oud was. 
En in veel landen is een vrouw die nu 
in de twintig is, minder vruchtbaar 
dan haar oma toen die 35 was.
Swan is professor aan de School of 
Medicine in New York. Ze doet al ja-
ren onderzoek naar de voortplanting. 
In 1992 begon ze haar onderzoek naar 
aantallen zaadcellen bij mannen. 
Het British Medical Journal had toen 

net gepubliceerd dat de kwaliteit van 
zaadcellen bij mannen met 50 pro-
cent was afgenomen.5 ‘Ik was, en 
ben nog steeds, echt bang door deze 
resultaten. Ook voor mij persoonlijk’, 
zegt ze. ‘We zitten in een gevaarlijke 
situatie, voor de vruchtbaarheid en 
voor de hele mensheid.’ Volgens haar 
is de wereld op weg naar een diep-
tepunt in haar bestaan. Een beetje 
zoals in de film Children of Men, of in 
de serie The Handmaid’s Tale, waar 
alle hoop verloren is omdat er geen 
kinderen meer zijn. De verandering 
in vruchtbaarheid gaat te snel om die 
aan onze genen toe te schrijven. Iets, 
of een aantal dingen, in het milieu 
moet deze schade veroorzaken. Bo-
vendien is het een klap, niet alleen op 
sociaal en economisch gebied, maar 
ook persoonlijk voor ieder stel bij wie 
het niet lukt om kinderen te krijgen.

Een verhaal uit Kenia
De eerste zwangerschap van Anto-
ninah Mutinda uit Kenia duurde drie 
weken. De tweede ongeveer vier, bij 
haar derde zwangerschap kreeg ze na 
tien weken een miskraam. Mutinda is 
te zien in de documentaire Infertility: 
A diabolical agenda, die dit jaar werd 
uitgebracht door CHD (Children’s 
Health Defense). CHD houdt zich 
bezig met ziekten die veroorzaakt 
kunnen worden door chemicaliën.6 
De film gaat over hoe Afrikaanse 
overheden en gezondheidsbureaus 
vrouwen bewust een tetanusvac-

cin gaven waarvan bekend was dat 
het ervoor kon zorgen dat vrouwen 
antistoffen gingen aanmaken tegen 
het hormoon hCG. Als een vrouw 
zwanger wordt, verandert er veel 
in haar lichaam. Als eerste gaat ze 
hCG aanmaken. Dat hormoon zorgt 
ervoor dat de eierstokken progeste-
ron gaan aanmaken. En progesteron 
heb je nodig om een zwangerschap 
volledig uit te dragen. Mutinda werd 
getest en bleek torenhoge waarden 
te hebben voor antistoffen tegen 
hCG. Dus haar eigen afweersysteem 
viel het hormoon aan dat ze nodig 
had om haar zwangerschappen uit 
te dragen. Daardoor kreeg ze steeds 
een miskraam. Maar hoe komt een 
gezonde, jonge vrouw aan deze 
auto-immuunziekte? De documen-
taire laat zien dat de Wereldgezond-
heidsorganisatie WHO jarenlang, 
vanaf de jaren zeventig van de vorige 
eeuw, onderzoek steunde naar de 
ontwikkeling van een vaccin tegen 
tetanus. En dat terwijl niet zeker 
is of dat vaccin de vruchtbaarheid 
niet aantast. Een probleem dat niet 
met het tetanusvaccin zelf te maken 
heeft, zorgde voor extra verwarring: 
de Keniaanse overheid zou in 2013-
2014 hCG hebben toegevoegd aan 
tetanusvaccins. Zo wilde ze zorgen 
dat er minder kinderen werden 
geboren. De vaccins zouden dus als 
anti-vruchtbaarheidsvaccins zijn 
gebruikt. Na uitgebreid onderzoek 
bleek dat dit idee door een misver-

Het gaat niet goed 
met de voortplanting 
van de mens
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stand in de wereld was geholpen. De 
metingen waren niet betrouwbaar en 
er zat bij nader inzien toch geen hCG 
in de vaccins. Er waren meer verden-
kingen. In de jaren negentig van de 
vorige eeuw organiseerde de WHO 
ook al vaccinatiecampagnes tegen 
tetanus in ontwikkelingslanden. Dat 
deed ze samen met andere internatio-
nale organisaties, zoals UNICEF. Ook 
in de Filipijnen kwam er zo’n cam-
pagne. Alleen vrouwen en meisjes 
in de vruchtbare leeftijd kregen een 
uitnodiging voor de prikken, telkens 
met slechts een paar maanden ertus-
sen. Normaliter zit er een paar jaar 
tussen twee tetanusprikken, maar 
deze serie was om pasgeboren baby’s 
te beschermen tegen tetanus.
Toen monsters van het vaccin on-
derzocht werden, bleek weer dat er 
hCG in zat. Dat hoorde er natuurlijk 
niet in. De WHO ontkende dat er met 
de vaccins geknoeid was. Maar toen 
Kenia daarna eiste dat zijn vaccins 
getest zouden worden voordat de 
campagne daar begon, trok de WHO 
zich terug. In oktober 2013 begon de 
WHO opnieuw met een grote vac-
cinatiecampagne tegen tetanus. En 
weer was die alleen voor vrouwen 
in de vruchtbare leeftijd. Normaal 
krijgen zuigelingen een tetanusvac-
cin. Zwangere vrouwen kunnen twee 
extra prikken halen met minimaal 
een maand ertussen, om te zorgen dat 
hun baby na de geboorte geen tetanus 
krijgt. In de WHO-campagne kregen 
alle vrouwen en meisjes van 15 tot 
49 jaar vijf injecties met telkens een 
halfjaar ertussen. Bij mensen die het 
verhaal hadden gehoord over vaccins 
voor geboortebeperking, gingen toen 
alle alarmbellen rinkelen.
De gynaecoloog Wahome Ngare is 
voorzitter van de Keniaanse katho-
lieke artsenvereniging (Kenyan 
Catholic Doctors’ Association). 
Hij vertelt dat ze de door de WHO 
en UNICEF gesponsorde tetanus-
campagne op zeker moment niet 
meer vertrouwden. Ze lieten de 

injectievloeistof door onafhanke-
lijke laboratoria onderzoeken. In de 
helft van de monsters bleek hCG te 
zitten. Achteraf bleek dat het lab een 
verkeerde methode had gebruikt, op 
basis van verkeerde informatie. Ook 
nu klopten de metingen dus waar-
schijnlijk niet.
Maar het wantrouwen bleef. Later 
liet de Keniaanse regering zelf ook 
monsters testen. In die monsters 
werd geen hCG gevonden. Het lab 
ontdekte wel dat er op deze flesjes 
nieuwe etiketten zaten, die over de 
oude heen waren geplakt. Op de ori-
ginele etiketten stond niet alleen een 
ander batchnummer, maar ook een 
andere fabrikant. De overheid had 
expres flesjes tetanusvaccin aange-
leverd die niet in de vaccinatiecam-
pagne waren gebruikt.
‘Dat er ergens een systeem is, mensen 
zijn, die ervoor zorgen dat ik geen 
zwangerschap kan uitdragen, is een 
wreed idee’, zegt Mutinda in de docu-
mentaire.
Toch zijn tetanusvaccins in ontwik-
kelingslanden ook van levensbelang. 
Want krijg je tetanus, dan ga je daar 
zonder medische behandeling vrij-
wel altijd aan dood. Maar door vac-
cinatie hoeft niemand meer tetanus 
te krijgen.

Niet alleen in Afrika
Onvruchtbaarheid door vaccins lijkt 
niet alleen in ontwikkelingslanden 
voor te komen. Ook andere vaccins 
zijn in opspraak gekomen omdat ze 
de vruchtbaarheid zouden aantasten. 
Daar is al veel over geschreven. Er is 
nooit hard wetenschappelijk bewijs 
gevonden voor dit vermoeden, maar 
er zijn wel verhalen die erop lijken te 
wijzen. Zo beschreven twee Australi-
sche artsen, Deirdre Little en Harvey 
Ward, het geval van een 16-jarig 
meisje. Zij had een regelmatige men-
struatie, tot ze haar HPV-vaccinatie 
tegen baarmoederhalskanker kreeg. 
Haar menstruatie stopte en ze kreeg 
de diagnose ‘premature menopauze’: 

een auto-immuunreactie waardoor je 
onvruchtbaar wordt.7

Twee jaar later schreven ze een ver-
volg op dit verhaal, met meer tieners 
die premature menopauze hadden 
gekregen. Volgens de schrijvers 
kwam dit zo zelden voor bij tieners, 
dat het nog onbekend was.8

De artsen wezen op het zorgwek-
kende gebruik van polysorbaat 80 in 
het vaccin. Deze stof veroorzaakte bij 
vrouwtjesratten schade aan de eier-
stokken. Dat gebeurde pas een tijdje 
nadat ze de stof hadden gekregen.9 
Daarnaast zit er aluminium in het 
vaccin. Dit kan schadelijk zijn voor 
de zenuwen en stimuleert het im-
muunsysteem.
In 2014 publiceerden Jean-Philippe 
Klein en zijn collega’s een Frans 
onderzoek naar aluminium in het 
sperma van mannen bij een on-
vruchtbaarheidskliniek. Ze stuurden 
zaadmonsters van 62 mannen met 
vruchtbaarheidsproblemen naar een 
laboratorium van de Engelse Keele 
Universiteit, dat onderzoek doet 
naar aluminium. Daar lichtten de 
monsters die met aluminium waren 
verontreinigd, blauw op. Dat gebeur-
de het sterkst bij de mannen met de 
minste zaadcellen.10
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een onregelmatige menstruatie niet 
meteen betekent dat je onvruchtbaar 
wordt, kan het wel een teken zijn van 
problemen met de vruchtbaarheid. 
Het is natuurlijk niet de bedoeling 
dat vaccins invloed hebben op de 
voortplanting.
Bovendien verschenen er in allerlei 
meldsystemen van bijwerkingen 
duizenden meldingen van spontane 
abortussen en miskramen. Vigibase, 
de database van de WHO, registreer-
de meer dan 4 miljoen bijwerkingen. 
Daaronder waren 220.107 problemen 
met de voortplanting, plus nog eens 
11.915 problemen met de zwanger-
schap.12 Het is niet bewezen dat deze 
meldingen verband houden met de 
vaccinatie, en ook niet dat er geen 
verband is. 
Meer dan een jaar bleven de main-
stream media de meldingen wegzet-
ten als ‘toeval’ en ‘desinformatie’. 
Maar begin 2022 schreven ze dat 
onderzoekers van Oregon Health and 
Science in Portland een paar maan-
den lang onderzoek hadden gedaan 
onder bijna 4000 gevaccineerde en 
niet-gevaccineerde vrouwen. Daar-
uit bleek dat de cycli van gevacci-
neerde vrouwen per dosis coronavac-
cin ongeveer één dag langer duurden. 
En bij ongeveer 10 procent van de 
vrouwen die binnen één cyclus twee 
prikken hadden gekregen, duurde de 
cyclus meer dan acht dagen langer 
dan normaal. Twee prikken binnen 
één maand worden normaal overi-
gens niet gegeven. De onderzoekers 
keken niet naar hevige bloedingen, 
het uitblijven van menstruaties, 
onverwachte bloedingen of bloedin-
gen na de overgang.13 Ook in latere 
onderzoeken blijven zulke meldin-
gen van vrouwen voorkomen.14

Chemische aanvallen
Niet alleen injecties kunnen het im-
muunsysteem tot een auto-immuun-
aanval aanzetten, de vruchtbaarheid 
in de war sturen of de ontwikkeling 
en geboorte van een baby verstoren. 

Er zijn ook veel chemische stoffen 
in het milieu die de voortplanting 
kunnen ontregelen. Zoveel dat het 
moeilijk is om er één uit te lichten. 
Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn 
chemische stoffen die de vruchtbaar-
heid verstoren in elk aspect van ons 
leven binnengedrongen. En er zijn 
steeds meer aanwijzingen dat deze 
stoffen invloed hebben op gezonde 
geslachtsorganen en een gezonde 
voortplanting.
Hormonen spelen een sleutelrol bij de 
ontwikkeling van de geslachtsorga-
nen en de voortplanting. Het onder-
zoek van Swan richtte zich op che-
mische stoffen in het milieu die onze 
hormonen beïnvloeden. Ze worden 
‘hormoonontregelaars’ genoemd en 
zijn overal aanwezig: in cosmetica en 
toiletartikelen, voedsel en voedsel-
verpakkingen, medicijnen, meubels 
en schoonmaakmiddelen, het water 
dat we drinken en zelfs in de lucht 
die we inademen. Deze moleculen 
kunnen de werking van onze eigen 
hormonen imiteren. Zo zetten ze hele 
series reacties in gang, maar wel op 
het verkeerde moment.
Al tientallen jaren is er steeds meer 
onderzoek naar deze chemische 
stoffen. Intussen is er een stortvloed 
van aanwijzingen dat deze stof-
fen de vruchtbaarheid van mensen 
ongemerkt beschadigen. Niet alleen 
bij wie die stoffen nu binnenkrijgen, 
maar vooral bij degenen die er al vóór 
hun geboorte, in de baarmoeder, 
mee in contact kwamen. Hormoon-
ontregelaars veroorzaken de meeste 
schade al tijdens de ontwikkeling in 
de baarmoeder.
Het overkwam een patiënt van 
Briden, Christine. Ze had sinds haar 
14e de pil gebruikt en stopte daar pas 
mee toen ze 29 was. Toen ze maanden 
later nog geen eisprong had gehad, 
liet haar arts een echo van haar bek-
ken maken om te kijken of ze PCOS 
had. Briden stelde voor om nog even 
te wachten en Vitex agnus-castus 
(Monnikspeper) te gaan gebruiken. 

Gayle DeLong is hoofddocent Eco-
nomie en Financiën bij het Baruch 
College van de City Universiteit van 
New York. Ze analyseerde gegevens 
van de enquête National Health and 
Nutrition Examination Survey. Aan 
die enquête deden 8 miljoen Ame-
rikaanse vrouwen van 25 tot 29 jaar 
mee. Met statistische methoden 
schatte DeLong hoe waarschijnlijk 
het is dat iets voorkomt. Van de vrou-
wen die geen HPV-vaccin hadden 
gekregen, had ongeveer 60 procent 
minimaal één kind gebaard. Van de 
vrouwen die het vaccin wel hadden 
gekregen, was dat maar 35 procent. 
Dat betekent 2 miljoen kinderloze 
vrouwen en miljoenen kinderen die 
niet geboren werden.11 DeLong gaf 
aan dat haar onderzoek niet bewijst 
dat het HPV-vaccin hier schuldig 
aan is. Ze suggereerde wel dat het 
vaccin de oorzaak van de groeiende 
onvruchtbaarheid zou kunnen zijn. 
En ze zei dat er dringend meer onder-
zoek nodig is. Haar onderzoek werd 
overigens teruggetrokken.

Hoe zit het met de 
coronaprik?
Tijdens het onderzoek naar coro-
navaccins werd één bijwerking al 
vroeg wereldwijd gemeld: duizenden 
vrouwen gaven aan dat hun men-
struatie na de injectie onregelmatig 
was geworden. Ze werden onregel-
matig ongesteld, of helemaal niet 
meer, of ze hadden hevige bloedingen 
of een afscheiding zoals vrouwen na 
de overgang soms krijgen. Hoewel 
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Dat wordt traditioneel gebruikt om 
problemen met de voortplanting te 
behandelen. Nadat Christine het sup-
plement drie maanden had gebruikt, 
kwamen haar eisprongen weer op 
gang. Briden raadt het gebruik van 
de pil nooit aan voor menstruatie-
klachten of verstoringen van het 
hormonale evenwicht. Zeker niet bij 
jonge vrouwen. In veel onderzoeken 
is een verband ontdekt tussen de 
pil en bloedstolsels, diepe veneuze 
trombose (DVT), hartaanval en be-
roerte, hoge bloeddruk, hoofdpijn en 
migraine. Er blijkt ook een verband 
met depressie, stemmingswisselin-
gen, gewichtstoename, minder zin 
in seks, enzovoort. Wetenschap-
pers zijn vooral bezorgd over het 
synthetische hormoon EE2 (17-alfa-
ethinyloestradiol), dat in veel anti-
conceptiepillen zit. Want dit wordt 
aangetroffen in water in de natuur 
dat wordt gebruikt voor drinkwater. 
Deze vervuiling kan mannetjesvis-
sen ‘vervrouwelijken’ en kan ook een 
oorzaak zijn van de sterk dalende 
vruchtbaarheid van vissen. 
Een oriënterend onderzoek uit 2007 
beschrijft een Canadees experiment, 
waarin minieme hoeveelheden EE2 
voor ‘interseksuele’ mannetjes-
witvissen zorgden. Bij die manne-
tjesvissen bevatten de zaadballen 
ook eicellen. Bij de vrouwtjesvissen 
was de aanmaak van eicellen ook 
veranderd. Dit leidde uiteindelijk 
bijna tot het uitsterven van deze soort 
in dat meer. Het was ook een bedrei-
ging voor grotere vissenpopulaties.24 
In een onderzoek uit 2015 werden 
Japanse rijstvissen (Oryzias latipes) 
blootgesteld aan EE2. Ze kregen wel-
iswaar gezonde nakomelingen, maar 

de derde generatie had moeite om 
eieren te bevruchten: het percentage 
bevruchte eicellen daalde met 30 pro-
cent. De embryo’s hadden bovendien 
een kleinere kans om te overleven. 
Zelfs de vierde generatie had 20 pro-
cent minder kans om te overleven, 
terwijl die vissen nooit direct waren 
blootgesteld aan het hormoon.25 Hoe 
kun je dit probleem vermijden? Een 
vrouw kan maar zes dagen van haar 
cyclus bevrucht worden. Als je be-
grijpt hoe vruchtbaarheid en je eigen 
cyclus werkt, helpt dat als je zwanger 
wilt worden. Er zijn verschillende 
methoden om te bepalen wanneer 
je vruchtbaar bent, bijvoorbeeld 
de Fertility Awareness Method en de 
Billings Method. Die werken anders 
dan de methode op basis van kalen-
derdagen, die vroeger werd gebruikt. 
Er zijn veel apps die je helpen om je 
symptomen in kaart te brengen en 
zwanger te worden. Dus zónder het 
gebruik van allerlei medicijnen met 
ingrijpende effecten. Je kunt daar 
online informatie over vinden.

Pijnstillers
Veel zwangere vrouwen gebrui-
ken wel eens paracetamol tijdens 
hun zwangerschap. Ook andere 
pijnstillers, zoals niet-steroïdale 
ontstekingsremmers (NSAID’s, 
bijvoorbeeld diclofenac en ibuprofen) 
worden veel gebruikt. Van de pijnstil-
lers op recept worden opioïden, zoals 

morfine, het meest misbruikt. Een 
uitgebreid overzichtsartikel uit 2022 
legt uit hoe NSAID’s en pijnstillers de 
vruchtbaarheid kunnen aantasten 
bij dieren. De medicijnen beïnvloe-
den van alles: van de ontwikkeling 
van de zaadballen en eierstokken 
in de baarmoeder tot de werking 
van de voortplantingsorganen en 
hormonen bij volwassen dieren. De 
schrijvers concluderen dat NSAID’s 
en paracetamol hetzelfde doen als 
andere hormoonverstoorders. Dus 
ze verstoren de werking van klieren 
die hormonen afscheiden. En dat kan 
zelfs bij generaties daarna nog bij-
werkingen veroorzaken. Pijnstillers 
kunnen vooral eicellen en zaadcellen 
aantasten, waardoor de vruchtbaar-
heid van de dieren en hun nakome-
lingen afneemt. ‘Epidemiologisch 
onderzoek laat zien dat pasgeboren 
jongetjes misvormde geslachtsor-
ganen kunnen krijgen als ze in de 
eerste zes maanden van de zwanger-
schap aan deze moleculen worden 
blootgesteld.’26 Opioïden zijn zwaar 
verslavend en in Amerika een van de 
belangrijkste doodsoorzaken bij jon-
ge mannen. Daarnaast veroorzaken 
ze op verschillende manieren schade 
aan de voortplanting bij mannen. Ze 
kunnen de hoeveelheid testosteron 
en de kwaliteit van het zaad vermin-
deren, onder andere doordat ze een 
verhoogde kans geven op breuken in 
het DNA van zaadcellen.27 

Het aantal zaadcellen 
in sperma is tussen 
1973 en 2011 met bijna 
60 procent gedaald
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CHEMISCHE 
BOOSDOENERS
Hier volgt een lijst met de grootste boosdoeners…  
en hoe je die kunt vermijden.

PLASTICS

Ftalaten
Dit zijn weekmakers: ze worden gebruikt om plastics zachter 
te maken. Bijvoorbeeld de zeer giftige stoffen DEHP en 
DPH. Elk jaar wordt 2 miljoen ton ftalaten geproduceerd 
voor de voedselverwerkende industrie, verpakkingsmate-
riaal, plastic speelgoed, cosmetica en toiletartikelen met 
geurstoffen, meubels en matrassen, bouwmateriaal, vinyl 
vloerbedekking, en ziekenhuisapparatuur zoals slangen en 
infuuszakken. Inmiddels wordt de term ‘ftalaten-syndroom’ 
gebruikt voor alle problemen met de ontwikkeling van de 
mannelijke voortplantingsorganen. Die problemen ontstaan 
na blootstelling van de baby aan ftalaten in de baarmoeder. 
Bijvoorbeeld een kortere afstand tussen de anus en de basis 
van de penis, samen met een kleinere penis en zwakkere 
zaadcellen later in het leven. Dat kan problemen geven als 
een man zelf kinderen wil verwekken. Uit verschillende 
epidemiologische onderzoeken blijkt dat blootstelling aan 
ftalaten de kans op endometriose kan vergroten. Dat is een 
immuunaandoening bij vrouwen die vaak onvruchtbaarheid 
en miskramen veroorzaakt. Andere risico’s van ftalaten: een 
lager testosterongehalte, slechte kwaliteit van zaadcellen, 
voortijdige ontwikkeling van borsten en borstkanker.15 

DEHP
DEHP is bij dieren in verband gebracht met ziekten van de 
eierstokken en zaadballen. Het is giftig voor je hersenen, 
hart, nieren en lever.16

In 2018 verscheen een overzichtsartikel over de effecten 
van ftalaten. Er bleken ‘sterke aanwijzingen dat er een ver-
band is tussen de blootstelling aan DEHP en DBP aan de ene 
kant, en de kwaliteit van de mannelijke voortplanting aan de 
andere kant’. Daarvoor keken onderzoekers naar de afstand 
tussen de anus en de basis van de penis, de kwaliteit van de 
zaadcellen, de testosterongehaltes en hoelang het duurde 
voor een vrouw zwanger werd.17

In 2022 verscheen er een onderzoek van de Amerikaanse 
universiteit in Libanon. Dat keek naar de blootstelling van 
ziekenhuispatiënten aan DEHP en afbraakproducten daar-
van (MEHP), afkomstig van infuuszakken uit Libanon. Bij bijna 
alle patiënten vonden ze gevaarlijke concentraties. Pasge-
borenen met het laagste lichaamsgewicht hadden de hoog-
ste concentraties. De onderzoekers noemden dit ‘zorgwek-
kend, gezien de bijwerkingen van MEHP bij zuigelingen’.18

Alternatieven
• Gebruik glazen of metalen servies voor voedsel en water. 

Verpak voedsel in papier of bijenwasdoek in plaats van in 
plasticfolie.

• Gebruik toiletartikelen zonder ftalaten. Gooi alles weg 
waar ‘geurstof’ of ‘smaakstof’ op het etiket staat. Want dat 
betekent waarschijnlijk dat er een ftalaat in zit, maar fabri-
kanten hoeven dat niet op het etiket te zetten.19

• Vraag in het ziekenhuis om een infuuszak zonder ftalaten. 
Dat is vooral belangrijk voor baby’s en zwangere vrouwen.
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Bisfenol A (BPA)
Dit is een stof die juist wordt gebruikt om plastics harder 
te maken. Al sinds de jaren dertig van de vorige eeuw is 
bekend dat BPA ongeveer hetzelfde doet als het hormoon 
oestrogeen. BPA wordt bijvoorbeeld gebruikt in plastic 
waterflessen en voedselverpakkingen, thermisch papier 
voor kassabonnen,20 en in kleefstoffen en sealings voor tan-
den en kiezen. BPA wordt in verband gebracht met allerlei 
soorten kanker, waaronder borstkanker. Uit nieuw onder-
zoek blijkt dat BPA ook een negatieve invloed heeft op het 
mannelijke voortplantingssysteem. Het zorgt bijvoorbeeld 
voor een slechtere zaadkwaliteit. Vroege blootstelling aan 
BPA kan ook op latere leeftijd veranderingen veroorzaken. 
Het is misschien zelfs erfelijk doordat het genen in- en 
uitschakelt, omdat het bepaalde stoffen aan de genen bindt 
(methylering).21

Alternatieven
• Verpak voedsel in glas, textiel, papier of wasdoek.
• Pak winkelbonnen die zijn afgedrukt op thermisch papier 

zo weinig mogelijk vast.
• Vraag je tandarts om sealings zonder BPA.
• Let op als je op het etiket ‘BPA-vrij’ ziet staan: sommige 

vervangende stoffen zijn minstens even slecht. Zo kan 
bisfenol S er volgens Swan voor zorgen dat kinderen eer-
der in de puberteit komen en te zwaar worden. Ook kan 
het je eicellen aantasten.

Microplastics
Microplastics zijn heel kleine stukjes van allerlei soorten 
plastic die in het milieu voorkomen.
Ze zijn afkomstig van de plasticindustrie, gedeeltelijk afge-
broken plastics, textiel, mondmaskers uit de coronatijd,22 
sigarettenfilters, enzovoort.
Onderzoek heeft aangetoond dat microplastics bij zoogdie-
ren aandoeningen aan de zaadballen kunnen veroorzaken. 
Lopend onderzoek laat zien dat er een verband is tussen de 
darmflora en de vruchtbaarheid van mannen. De darmbac-
teriën spelen een belangrijke rol bij de opname van micro-
plastics die giftig zijn voor de geslachtsorganen.23

Medicijnen
Er zijn in het verleden tragische medische fouten gemaakt. 
Zo kregen zwangere vrouwen in de vroege jaren zestig van 
de vorige eeuw softenon voorgeschreven tegen ochtend-
misselijkheid. Daardoor stierven veel baby’s of ze werden 
met ernstige misvormingen geboren. Artsen kunnen 
daarom maar beter heel voorzichtig zijn voordat ze iets 
aan zwangere vrouwen voorschrijven. Maar ook bij jonge 
vrouwen in de vruchtbare leeftijd moeten ze voorzichtig 
zijn. Antidepressiva, antibiotica, de pil en vaccins: alle medi-
cijnen die vrouwen krijgen, kunnen in principe hun vrucht-
baarheid aantasten. Daarnaast worden we blootgesteld 
aan onduidelijke hoeveelheden van allerlei medicijnen die 
in het riool terechtkomen. De resten daarvan belanden na-
melijk in ons drinkwater. Drinkwaterleidingbedrijven geven 
hierover vaak informatie op hun websites.

De pil
De pil is een anticonceptiemiddel dat synthetisch oestro-
geen en progestine bevat. Lara Briden is natuurgenees-
kundig arts en schreef het boek Grip op je cyclus (Moxja, 
2021). Daarin zegt ze dat de pil een van de ergste verstoor-
ders is van de natuurlijke cyclus van de vrouw. De pil ‘regelt’ 
niet alleen de belangrijkste geslachtshormonen, hij legt 
ze volledig plat en schakelt de werking van de eierstokken 
helemaal uit. ‘Een bloeding als je de pil gebruikt, is geen 
echte ongesteldheid’, schrijft Briden. Het is een reactie op 
een uitgekiende dosering van het medicijn, om vrouwen 
gerust te stellen dat hun lichaam nog steeds ‘werkt’. Maar in 
werkelijkheid zijn hun echte hormonen chemisch onder-
drukt. Artsen schrijven de pil ook aan tieners en twintigers 
voor tegen allerlei klachten, van acne tot buikkramp tijdens 
de menstruatie. Ze kunnen de pil voor onbeperkte tijd blij-
ven gebruiken. Het kost soms veel tijd en moeite om daarna 
het natuurlijke systeem weer op gang te brengen. Vooral 
bij vrouwen die jong met de pil zijn begonnen en hem lang 
hebben geslikt. Sommige vrouwen krijgen, als de eisprong 
uitblijft, ten onrechte de diagnose polycysteus-ovarium-
syndroom (PCOS). Dat is een van de meest voorkomende 
oorzaken van onvruchtbaarheid bij vrouwen. 
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Hoe kun je dit probleem vermijden? 
Gebruik liever omega 3-vetzuren uit 
vette vis: die hebben een ontstekings-
remmende en pijnstillende werking 
bij gewrichtsontsteking en andere 
ontstekingsziekten.28 Heb je een laag 
vitamine D-gehalte? Dan kan een 
vitamine D-supplement helpen tegen 
chronische pijn.29

Antidepressiva
Antidepressiva worden voorgeschre-
ven voor stemmingsproblemen, 
bijvoorbeeld bij depressie, angst en 
dwangstoornis. Vrouwen gebruiken 
twee keer zo vaak antidepressiva 
als mannen. Bij beide groepen is het 
gebruik de afgelopen jaren enorm ge-
stegen: in Amerika nam het gebruik 
tussen 1999 en 2014 met 65 procent 
toe. Ongeveer één op de acht Ameri-
kanen boven de 12 jaar gebruikt mo-
menteel een antidepressivum.30 In 
Nederland is het gebruik tussen 2003 
en 2021 met 22 procent gestegen.31
Uit onderzoek blijkt dat SSRI’s (een 
bepaald soort antidepressiva) een 
verstoring van chemische stoffen in 
de hersenen helemaal niet herstellen. 
Ook zijn er steeds meer aanwijzingen 
dat antidepressiva de vruchtbaarheid 
beïnvloeden. Zo kan het zijn dat je 

minder makkelijk zwanger wordt,32 
je menstruatiecyclus in de war 
raakt33 en je een grotere kans hebt 
op een miskraam in de eerste drie 
maanden van de zwangerschap.34

Hoe kun je deze medicijnen ver-
mijden?
• Er is wetenschappelijk bewijs dat 

beweging helpt bij een depressie.35 
• Ook meditatie kan symptomen van 

depressie en angst verminderen.36

Pesticiden
Dit zijn bestrijdingsmiddelen tegen 
insecten, onkruiden en schimmels. 
Al sinds de jaren zeventig van de 
vorige eeuw weten we dat pesticiden 
een oorzaak zijn van steriliteit bij 
mannen. Zo bleken veel werkne-
mers in fabrieken waar ze pesticiden 
maken, heel weinig (of geen) zaadcel-
len te hebben. Of ze waren helemaal 
onvruchtbaar. Sommige soorten 
pesticiden werden daarom verboden. 
Een onderzoek uit 2015 liet ook een 
verband zien tussen pesticiden en 
aantallen zaadcellen. Mannen die 
een Spaanse onvruchtbaarheids-
kliniek bezochten, hadden lagere 
concentraties en minder zaadcellen. 
En ze hadden hogere concentraties 
pesticiden in hun urine.37

In 2001 was er een onderzoek onder 
vrouwen die tijdens de eerste twee 
maanden van hun zwangerschap 
binnen 3 km van een plaats woonden 
waar ‘gehalogeneerde koolwaterstof-
fen’ (bepaalde pesticiden) werden 
gebruikt. Ze hadden meer dan twee 
keer zoveel kans op een miskraam 
door afwijkingen bij de baby. Bij an-
dere veelgebruikte pesticiden - orga-
nofosfaten en carbamaten - steeg het 
risico met ongeveer 40 procent. Het 
risico was groter als vrouwen dichter 
bij de boerderij woonden waar de 
pesticiden werden gebruikt.38

Stoffen die onze hormonen 
beïnvloeden, zijn overal in 
het milieu aanwezig
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Atrazine 
Atrazine is een van de meest ge-
bruikte pesticiden. In de VS en 
Canada gebruiken ze het vaak tegen 
onkruid. Het komt zo in bijvoorbeeld 
mais, soja, suikerriet en macadamia-
noten terecht. Alleen al in de VS gaat 
er jaarlijks 80 miljoen pond atrazine 
doorheen. In de EU is het middel 
sinds 2004 verboden. Tyrone Hayes is 
ontwikkelings-endocrinoloog aan de 
universiteit van Californië. Hij ont-
dekte dat atrazine bij mannetjeskik-
kers en -padden vrouwelijke eigen-
schappen veroorzaakt. De mannetjes 
kregen lagere testosterongehaltes 
dan de vrouwtjes. Ook maakten ze 
eicellen in plaats van zaadcellen.39

Hoe kan je pesticiden 
vermijden?
• Koop zoveel mogelijk biologisch 

voedsel.
• Gebruik geen onkruidverdelgers in 

je tuin.
• Gebruik een filterkan met actieve 

koolstof: daarmee kun je (bijna) alle 
verontreinigingen uit je drinkwater 
halen.
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Geen hyperglykemie, 
maar hyperinsulinemie

Een andere kijk op de  
behandeling van diabetes

Cindy de Waard

Diabetes type 2 is een ware epidemie in 
de westerse wereld. Koolhydraatrijke 
voeding ligt aan de basis van de aan-
doening. Door een hoge consumptie van 
koolhydraten stijgt de insulinespiegel en 
ontstaat uiteindelijk een te hoge bloed-
suikerspiegel. Door het probleem bij  
de oorsprong aan te pakken, is diabetes  
type 2 veelal volledig omkeerbaar.

Holistisch bekeken



Maar liefst 1,1 miljoen Nederlanders hebben diabetes 
type 2. Vroeger werd het ook wel ouderdomsdiabetes 
genoemd maar tegenwoordig is het een aandoening 
waar alle leeftijdsgroepen mee te maken kunnen krij-
gen. Het lichaam reageert niet goed meer op insuline, 
het hormoon dat de hoeveelheid suiker (glucose) in het 
bloed regelt. Dit wordt eerst gecompenseerd door meer 
insuline te produceren. Geleidelijk kan het lichaam het 
echter niet meer bijbenen en neemt de insulineproduc-
tie af. 

Oorzaken
Verschillende factoren verhogen het risico op het ont-
staan van diabetes. Overgewicht, een zittend bestaan en 
roken zijn geassocieerd met de aandoening. Klachten 
zijn in de eerste instantie vaag en bestaan uit moeheid, 
slecht genezende wondjes, terugkomende infecties (denk 
aan blaasontsteking), het hebben van een droge mond en 
veel dorst, veel plassen en wazig zien. Een hoge bloedsui-
kerspiegel brengt op termijn allerlei gezondheidsproble-
men met zich mee, waaronder het ontstaan van hart- en 
vaatziekten, zenuwproblemen, een slechte wondgene-
zing, oog- en nierproblemen.1 Het is dan ook zaak om de 
bloedsuikerregulatie snel te normaliseren. Maar hoe doe 
je dat het beste?

Huidige diabetesbehandeling onlogisch
Er bestaan verschillende soorten diabetes. Diabetes type 
1, een auto-immuunziekte, en type 2 zijn het meest voor-
komend. Tegenwoordig wordt er ook wel gesproken van 
diabetes type 3. Hiermee wordt het ontstaan van de ziekte 
van Alzheimer door insulineresistentie in de hersenen 
bedoeld. Dit artikel gaat over diabetes type 2.
Er kan jarenlang onopgemerkt sprake zijn van diabetes 
type 2. Dit is niet zo gek als je bedenkt dat de klachten 
in de eerste instantie wat vaag zijn. Daarnaast helpt de 
manier om diabetes te screenen niet mee. Om te bepalen 
of iemand diabetes heeft, wordt de nuchtere bloedsuiker-
concentratie gemeten. Bij deze meting heb je in de 8 uur 
voorafgaand aan het onderzoek niets gegeten en alleen 
water gedronken. Als de uitslag lager is dan 6,9 mmol/L, 
dan is de conclusie dat je geen diabetes hebt (van 6,1 tot 
6,9 mmol/L wordt gesproken van een voorstadium van 
diabetes). Echter is het in deze fase niet per se relevant hoe 
hoog je bloedsuikerspiegel is. Van belang is om te weten 
hoeveel insuline ervoor nodig is om de bloedsuikerspie-
gel binnen de perken te houden. Nog voordat de bloed-
suikerspiegel te hoog wordt, en de huisarts overgaat tot 
de diagnose diabetes type 2, is namelijk al te zien dat de 
insulineconcentratie al sterk is verhoogd.2 Het is daarom 
voor het screenen op diabetes veel relevanter ook de insu-
linebloedconcentratie te bepalen.

Een betere naam
Een betere definitie van diabetes type 2 is dan ook hyper-
insulinemie (een te hoge insulinespiegel) en insulinere-
sistentie (het ‘doof’ worden van cellen voor insuline) en 
niet hyperglykemie (een te hoge bloedsuikerspiegel). Dit 
laatste is een gevolg van de hyperinsulinemie. 
Als we kijken naar hoe diabetes ontstaat, dan moet de 
logische conclusie zijn dat de enige juiste behandeling is 
de inname van koolhydraten te beperken. Immers, kool-
hydraten zijn de belangrijkste reden voor het lichaam om 
insuline te produceren (NB een hoge eiwitinname kan 
ook een piek in de insulineproductie veroorzaken en ook 
dit dient voorkomen te worden. Een maat om dit te bepa-
len is de insuline index, zoals de glykemische index voor 
koolhydraten. Deze index geeft aan hoeveel insuline het 
lichaam gemiddeld aanmaakt na het eten van een portie 
van het voedingsmiddel).

REGULIERE 
BEHANDELING
De behandeling van diabetes door middel 
van medicijnen heeft zich de afgelopen jaren 
sterk ontwikkeld en er zijn meer verschillende 
medicijnen beschikbaar die alle op een andere 
manier de bloedsuikerspiegel beïnvloeden. 
Veruit het meest gebruikt is metformine. Dit 
is een medicijn dat ervoor zorgt dat de lever 
minder bloedsuiker aanmaakt en dat de cellen 
gevoeliger worden voor insuline. Het lichaam 
maakt door metformine niet meer insuline 
aan. Ook sulfonylureumderivaten worden 
regelmatig gebruikt. Deze medicijnen sti-
muleren de alvleesklier wel tot de aanmaak 
van meer insuline. Daarnaast bestaan er nog 
de GLP-1-agonisten, DPP-4-remmers en 
SGLT2-remmers. GLP-1 is een hormoon dat 
het lichaam aanmaakt in reactie op voeding. 
Stijging van het hormoon GLP-1 zorgt ervoor 
dat de alvleesklier meer insuline maakt. Deze 
medicijnen versterken het GLP-1 signaal dat 
gegeven wordt en remmen de afbraak van het 
hormoon waardoor de insulineconcentratie 
stijgt. Tot slot zorgen SGLT2-remmers voor 
een verhoogde uitscheiding van glucose via 
de nieren. Combinaties van bovengenoemde 
medicijnen worden regelmatig voorgeschre-
ven. Ook combinatiegebruik met insuline komt 
voor. Insuline kan worden ingespoten om zo de 
bloedsuikerconcentratie te reguleren.1,3 
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De logische behandeling
Eigenlijk zijn deze behandelingen natuurlijk gek. Als de 
aandoening veroorzaakt wordt door een te hoge insuline-
concentratie in het bloed of insulineresistentie, dan is de 
toediening van meer insuline natuurlijk geen goede op-
lossing. Bovendien pakt het de oorzaak van het probleem 
niet aan. Er moet gekeken worden waardoor de insuline-
concentratie hoog is en de cellen doof zijn voor insuline.

Al in 1877 werd in medische tekstboeken de juiste behan-
deling omschreven, namelijk het beperken van suiker en 
zetmeel in de voeding. Een gemiddeld voedingspatroon 
bij diabetes bestond uit 70 procent vet, 18 procent eiwitten, 
4 procent alcohol en maar 8 procent koolhydraten. Opval-
lend is dat sinds 1921, toen insuline beschikbaar werd als 
medicijn, de aanbevelingen voor koolhydraten steeds 
hoger zijn geworden.6 Inmiddels zouden we 40-70 procent 
van onze calorieën (energieprocent) uit koolhydraten 
moeten halen. 4 Ondanks dat huisartsen in Nederland 
niet actief een koolhydraatarm voedingspatroon advise-
ren, wordt het voedingspatroon door de Nederlandse Dia-
betes Federatie wel genoemd als mogelijk effectief (even-
als paleo, Mediterraan en caloriebeperkt).7 Helaas is het 
advies echter om niet langdurig koolhydraten te beper-
ken, en wordt zelfs gezegd dat na het afvallen het aantal 
(gezonde) koolhydraten weer uitgebreid kan worden.

Koolhydraatarm eten. Hoe houd je dat vol?
Het beperken van koolhydraten in de voeding kan in 
verschillende gradaties. Zo bestaat een voedingspatroon 
met matige koolhydraatbeperking nog steeds voor 26-45 
energieprocent uit de suikers (130-230 gram koolhydra-
ten). Hoe groter de koolhydraatrestrictie, hoe groter het 
effect op de glucosestofwisseling.8 Bij een beperking tot 
minder dan 50 gram koolhydraten per dag (< 10 energie-
procent) ontstaat er ‘ketose’. Het lichaam kan dan over-
schakelen van koolhydraatverbranding naar vetverbran-
ding om in zijn energie te voorzien. Dit heeft bij diabetes 
grote voordelen, omdat er minder insuline nodig is om 
de koolhydraten te verwerken. De insulineconcentratie 
daalt, insulineresistentie verminderd en diabetes type 2 
zal zich na verloop van tijd omkeren.9-11

Altijd overleg met je behandelaar
Let op dat je bij het inzetten van een koolhydraatarm of 
ketogeen voedingspatroon altijd overlegt met je arts, 
omdat je bloedsuikermedicatie aangepast moet wor-
den. Gebeurt dit niet, dan bestaat de kans op potentieel 
gevaarlijke ‘hypo’s. Koolhydraatarme voedingspatronen 
kunnen daarnaast niet worden ingezet bij gebruik van 
een SGLT2-remmer vanwege levensbedreigende bijwer-
kingen die dit kan geven. Overleg met je arts of andere 
medicatie gebruikt kan worden als je graag een ketogeen 
voedingspatroon wilt uitproberen om diabetes type 2 
onder controle te krijgen.

Hoe stap je over op ketogene voeding?
Alle begin is moeilijk en dat geldt zeker voor het ketogene 
voedingspatroon. Het kost tijd en energie om je de nieuwe 
voeding eigen te maken. Tegelijkertijd moet het lichaam 
wennen aan de omschakeling naar vetverbranding. 

RICHTLIJNEN GOEDE 
VOEDING GEEN EFFECT
In 2015 publiceerde de Gezondheidsraad de 
nieuwe Richtlijnen Goede Voeding. De voedings-
adviezen zouden chronische ziekten, waaronder 
diabetes type 2, moeten verminderen.4 In de 
adviezen wordt onder andere het eten van meer 
plantaardige en minder dierlijke voeding gestimu-
leerd, en tegelijkertijd de consumptie van volko-
renproducten, peulvruchten en plantaardige oliën. 
Een Nederlandse onderzoeksgroep heeft beke-
ken of mensen met diabetes type 2 die gedurende 
twee jaar deze richtlijnen volgden een verbeterde 
glucosestofwisseling en minder risico op hart – en 
vaatziekten hadden.5 Dit bleek niet het geval. Het 
volgen van de Richtlijnen Goede Voeding had na 
twee jaar niet geleid tot een significante verande-
ring in de suikerstofwisseling. Hierbij was er geen 
verschil tussen de mensen die goed en relatief 
minder goed de richtlijnen opgevolgd hadden. Ook 
hadden de deelnemers na twee jaar nog steeds 
overgewicht. De resultaten doen de vraag rijzen of 
het volgen van de richtlijnen voldoende bijdraagt 
aan het verminderen van diabetes type 2, of dat 
een andere aanpak wellicht beter op zijn plaats is.

Het is belangrijk dat 
hyperinsulinemie 
wordt behandeld 
en niet de daaruit 
voortvloeiende 
hyperglykemie
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Dit kan gepaard gaan met prikkelbaarheid, moeheid en 
hoofdpijn. In de regel duren deze lichamelijke effecten 
een aantal dagen. Na ongeveer 72 uur is het lichaam goed 
op dreef met de productie van ketonen (geproduceerd 
uit vetverbranding) en zul je meer energie krijgen. De 
mentale omschakeling duurt echter langer. Sommige 
mensen ervaren nog weken de behoefte om zoet te eten. In 
deze periode is het belangrijk om niet toe te geven aan de 
verleiding. Door je ketose te doorbreken, moet je lichaam 
immers weer opnieuw door de periode van omschake-
ling. Als het lukt om de verleiding te weerstaan, dan zul je 
merken dat de behoefte aan koek, snoep en ander onge-
zond voedsel vanzelf langzaam verdwijnt.
Om een bepaald voedingspatroon vol te houden, is het 
zaak dat je omgeving je steunt. De culturele achtergrond, 
geslacht en religie spelen hierbij een rol. In sommige delen 
van de wereld zijn mensen gewend om veel aardappelen, 
rijst, pasta, bonen of mais te eten. Mannen eten gemid-
deld meer koolhydraten dan vrouwen en in verschillende 
religies zijn er voedselrestricties, zoals het niet eten van 
rund- of varkensvlees. Bij de omschakeling naar een ke-
togeen voedingspatroon moet je daarom goed nadenken 
hoe je deze voedingsmiddelen uit je voeding kunt laten, 
terwijl je tegelijkertijd nog wel met familie en vrienden 
gezellig kunt eten. In het begin betekent dit dat je vooruit 
gaat plannen (van tevoren de menukaart bekijken), je 
eigen eten meeneemt of zelf een etentje organiseert waar-
bij je je omgeving laat kennismaken met ketogeen. Ook 
in het dagelijkse leven kan het helpen om van te voren 
koolhydraatarme vervangers te zoeken voor voedings-
middelen die binnen je gezin veel worden gegeten. Denk 
aan meiraapjes (keto-potato) als vervanging voor aardap-
pelen, bloemkoolrijst als vervanging voor gewone rijst 
en ei ‘noedels’ (in reepjes gesneden heel dun gebakken ei) 
als vervanging voor de klassieke noedels. Zo kun je met 
relatief kleine veranderingen toch voor het hele gezin een 
maaltijd verzorgen zonder daarbij voor iedereen apart te 
koken of uren in de keuken te staan.
Verder hebben sommige mensen het idee dat een voeding 
rijk aan vlees, vis, eieren, boter en vetten duurder is dan 
een ‘normale’ gezonde voeding. Dit blijkt in de praktijk 
meestal niet het geval. Mogelijk komt dit doordat deze 
voedingsmiddelen veel meer voedingsstoffen bevat-
ten dan de gemiddelde koolhydraatrijkere producten. 
Hierdoor heb je er minder van nodig om je verzadigd 

te voelen.12 Tot slot is het belangrijk om zelf voldoende 
gemotiveerd te zijn. Ook hier kan je omgeving je helpen 
door je niet in de verleiding te brengen koolhydraatrijk 
voedsel te eten. Een voedingskundige kan je helpen met 
meer praktische zaken, zoals maaltijdinspiratie op maat. 
Vergeet ook niet de online community. Er zijn vele Face-
book-groepen en twitterkanalen met gelijkgestemden die 
je willen helpen of waar je wat motivatie kunt opdoen.

Conclusie
Bij diabetes type 2 is het belangrijk dat hyperinsuline-
mie behandeld wordt en niet, zoals nu overwegend het 
geval is, de daaruit voortvloeiende hyperglykemie. Voor 
de tijdige diagnose van diabetes dient daarom zowel de 
nuchtere bloedglucose als de insulineconcentratie geme-
ten te worden. Door koolhydraten in de voeding sterk te 
beperken (minder dan 50 gram per dag) is diabetes type 2 
vaak omkeerbaar. In het begin kan het vervelend zijn om 
koolhydraten te tellen en maaltijden aan te passen. Eigen 
motivatie is het belangrijkste, maar je omgeving kan een 
belangrijke steun zijn in de beginperiode. Op de lange ter-
mijn verdwijnt echter je zoetbehoefte en zul je niet meer 
afhankelijk zijn koolhydraten om je goed te voelen en dat 
kan juist heel bevrijdend zijn. 
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Atriumfibrilleren, of boezemfibrilleren, is een veelvoor-
komende volksziekte bij mensen op hogere leeftijd. Het 
wordt niet altijd opgemerkt door de arts of de patiënt. Boe-
zemfibrilleren is goed behandelbaar, maar onbeschermd 
is er een sterk verhoogde kans op complicaties omdat een 
onregelmatige hartslag de kans op stolsels verhoogt. Dit 
is te voorkomen met reguliere bloedverdunners. Maar in 
bepaalde gevallen kan het gevaarlijk zijn. In dit artikel 
meer informatie over boezemfibrilleren en onze ervaring 
hiermee in onze regulier-complementaire praktijk. 

Boezemfibrilleren is een lastige aandoening die me zeer 
aan het hart gaat omdat ik zelf met deze ritmestoornis 
werd geconfronteerd toen ik 38 was. De cardioloog vond 
geen lichamelijke oorzaken, het was puur mijn hectische 
leefstijl. Te veel stress, onregelmatig eten, vaak onvol-
doende nutriënten en weinig lichaamsbeweging. Omdat 
ik me als regulier apotheker bewust was van de gevaren, 
gooide ik het roer om en verdiepte me in preventie. Vooral 
ook omdat ik anders aan zware reguliere hartmedicatie 
moest en boezemfibrilleren een behoorlijke impact kan 
hebben op je kwaliteit van leven. Verbetering van leefstijl 
kan een gunstig effect hebben op het verloop. Toch is boe-
zemfibrilleren vooral een ouderdomsziekte. Het is goed te 
behandelen en met de juiste medicatie kan je er oud mee 
worden. Onbehandeld is er een sterk verhoogde kans op 
een (hersen)infarct. In de praktijk zien we helaas vaak 
patiënten die te lang onbehandeld hebben rondgelopen, 
vervolgens met een infarct worden geconfronteerd en 
pas in het ziekenhuis ontdekken dat boezemfibrilleren de 
oorzaak was. Als de aritmie langer duurt dan 48 uur kan 
in het atrium (de kleine hartkamer) een bloedstolsel ont-
staan dat elders in het lichaam een bloedvat kan afsluiten.

Wat gebeurt er in het hart?
Bij een normaal hartritme ontstaan elektrische prikkels 
op één plek, de sinusknoop. Bij boezemfibrilleren ont-
staan deze op meer plekken. Het gevolg hiervan is dat het 
hartritme bijna twee keer zo hoog kan zijn als normaal, 
vaak met meer dan 150 slagen per minuut. Sommigen 

voelen dat, anderen niet. Een ECG kan laten zien wat er 
speelt, met echografie kan men analyseren of er klep-
defecten zijn of andere anatomische afwijkingen die de 
stoornis veroorzaken. Vaak spelen meerdere factoren mee 
die samen de kans op boezemfibrilleren vergroten.

Oorzaken
Er zijn veel mogelijke oorzaken: hoge bloeddruk, diabe-
tes, hartproblemen zoals een infarct, hartfalen, slechte 
conditie en leefstijl, hartspierziekte, hartklepziekte of 
een aangeboren hartaandoening. Ook kan een te snel 
werkende schildklier of een zware ontsteking (zoals een 
longontsteking) boezemfibrilleren uitlokken, net als 
verkeerde voeding, alcohol en leefstijl. Het komt vaker 
voor bij ernstig overgewicht en bij mensen met apneu. Een 
glas alcohol per dag kan de kans op boezemfibrilleren al 
verhogen voor patiënten die hier gevoelig voor zijn, en 
ook drugs zoals cocaïne, XTC en amfetaminen kunnen 
een trigger zijn. Stress is ook een belangrijke factor. Pati-
enten met boezemfibrilleren worden doorgaans regulier 
behandeld met een antiarrhythmicum of een bètablok-
ker. Op basis van de zogenaamde CHAD-score wordt door 
een arts bepaald of antistolling nodig is. Als de kans op 
een infarct groot is, kan dit risico namelijk sterk worden 
verlaagd met een regulier antistollingsmiddel. Helaas is 
reguliere antistollingsmedicatie niet te vervangen door 
een natuurlijk alternatief. Het standaard gebruik van een 
reguliere bloedverdunner zonder indicatie is niet raad-
zaam omdat bloedverdunners de kans op een bloeding 
kunnen verhogen. Daarom wordt een bloedverdunner 
alleen ingezet als er een verhoogde kans is op een infarct. 

Is histamine een trigger voor het 
ontwikkelen van boezemfibrilleren? 
Voeding kan een allergische reactie uitlokken waarbij 
histamine (een lichaamseigen stof) in het lichaam kan 
vrijkomen door een allergische reactie. We zien in de 

Boezemfibrilleren

Vaak niet 
opgemerkt
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praktijk steeds vaker dat een toename van histamine in 
het lichaam een aanval van boezemfibrilleren triggert. 
Dit verschijnsel is nog vrij onbekend in de huisartsprak-
tijk. Twee wetenschappelijke studies laten zien dat de 
toediening van een antihistaminicum, genaamd antazo-
line, boezemfibrilleren kan stoppen. Dit is veelbelovend. 
De resultaten lieten zien dat patiënten met boezemfibril-
leren die antazoline kregen toegediend, veel vaker herstel 
lieten zien van het normale hartritme dan patiënten 
behandeld met standaard hartmedicatie.

In hoeverre is suppletie zinvol? 
We weten al vijftien jaar dat middelen die zogenaamde 
Heat Shock Proteïnen (HSP) verhogen in de boezem, het 
hart kunnen beschermen tegen boezemfibrilleren. In 
een studie is beschreven dat L-glutamine helpt om deze 
beschermende HSP’s te maken. L-glutamine heeft een 
duidelijk effect op HSP-waarden in het bloed en deze 
effecten gaan gepaard met meer energie in het lichaam. 
Het is een veelvoorkomend aminozuur en vormt een 
bouwsteen voor tal van andere aminozuren en eiwitten 
en zorgt voor meer HSP in cellen. Momenteel loopt er een 
nieuwe studie om te testen of L-glutamine een mogelijk 
gunstig effect heeft op de energiestatus van patiënten. 
Tijdens boezemfibrilleren zijn verschillende energie-
makers aangetast, toediening van L-glutamine zorgt 
voor herstel van deze energiemakers. Ontsporing van de 
eiwitbalans in boezemcellen is verantwoordelijk voor het 
ontstaan maar ook het verergeren van boezemfibrilleren. 
L-glutamine is een veilig voedingssupplement dat zonder 
recept verkrijgbaar is en eenvoudig kan worden ingezet. 
De stof zorgt tevens voor een betere conditie van de darm 
waardoor ook de weerstand kan worden verbeterd.
Een Amerikaanse studie toont aan dat eiwitsuppletie 
bij postmenopauzale vrouwen zorgde voor een betere 
bescherming tegen boezemfibrilleren. Deze nieuwe 
inzichten zorgen voor nieuwe aangrijpingspunten voor 

geneesmiddelen die gericht zijn op celherstel. Diverse 
supplementen, zoals vitamine D3, omega 3, magnesium, 
crataegus, berberine, vitamine K2 en resveratrol, kunnen 
een positief effect hebben bij hart- en vaatziekte. Een hu-
mane placebogecontroleerde pilotstudie (156 proefperso-
nen met hartfalen) toont aan dat berberine de hartfunctie 
verbetert, de lichamelijke conditie verhoogt en de sterf-
tekans verlaagt. Na behandeling met berberine was de 
toename in inspanningscapaciteit en verbetering van de 
hartfunctie significant vergeleken met de controlegroep. 
Er was een significante afname van de sterftekans bij de 
met berberine behandelde patiënten tijdens langdurige 
follow-up. Pro aritmie (het opwekken van een aritmie) 
werd niet waargenomen en er waren geen duidelijke 
bijwerkingen. Berberine verbeterde dus de kwaliteit van 
leven en verminderde de risico’s bij patiënten met boe-
zemfibrilleren. Studies laten ook zien dat berberine de 
vorming van aderverkalking remt. Berberine is dus een 
waardevolle stof voor de patiënt met boezemfibrilleren.

Conclusie
Als een patiënt met boezemfibrilleren is ingesteld op een 
regulier antistollingsmiddel, is er kans op interactie met 
de suppletie omdat de bloedingstijd door sommige sup-
plementen kan worden verlengd. Laat dit soort combina-
ties daarom controleren voordat je ze laat inzetten door 
een specialist op dit gebied. 

Meer informatie: devitamineapotheek.nl
Geraadpleegde literatuur: medischdossier.org bij dit artikel

Boezemfibrilleren is 
goed te behandelen, 
maar onbehandeld kan 
het gevaarlijk zijn
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Innerlijke reis

Ik blijf me 
verwonderen
Een tante gaf Kor Koetje een boek uit de boedel van een 
boer, en dat bracht hem in zijn tienerjaren op het pad 
van de natuurgeneeskunde. Het was Homeopathie in de 
praktijk van dr. J. Voorhoeve uit de jaren 20 van de vorige 
eeuw. Koetjes’ schoonzus was zijn eerste cliënt. Zij leed 
aan migraine en in het standaardwerk van Voorhoeve 
vond hij een middel dat haar van haar hoofdpijn afhielp.

Milde kracht
Toen hij wat ouder was, ging Koetje in Winschoten in 
de leer bij Fobbo Bloem, natuurgenezer en oprichter van 
Bloem gezondheidsproducten. Daar leerde hij over de 
kruidengeneeskunde, maar dat was hem uiteindelijk 
toch te beperkt. Zo kwamen de Bachbloesems in beeld, 
waarmee hij ook het emotioneel-mentaal niveau beter 
kon bedienen. ‘Een hele mooie therapie, heel mild, maar 
toch heel krachtig als je haar goed inzet.’ Ook ging Koetje 
een opleiding natuurgeneeskunde doen, waarna hij in 
Rotterdam een praktijk begon.
Vervolgens ontstond in de loop der jaren de behoefte 
om mensen met een verhaal ook rechtstreeks te kunnen 
ondersteunen. Aanvankelijk gebruikte Koetje imagi-
natietherapie, een psychologische interventie die werkt 
met innerlijke beelden. Dat mondde uit in een opleiding 
EMDR. Dit is een van de meest gebruikte interventies bij 
trauma, maar werkt ook voor andere verstorende gebeur-
tenissen. Koetje past nu een ‘fusie’ van imaginatiethera-
pie en EMDR toe.

Schot hagel
Tinus Smits – een homeopathische arts die internationale 
bekendheid kreeg door zijn inspiring homeopathy en be-
handeling van het post-vaccinaal syndroom – leerde Koe-
tje over de mogelijkheden van homeopathie. ‘De moeilijk-
heid is alleen om in deze tijd een goed middel te vinden’, 
aldus Koetje. Een homeopathisch middel heeft een ge-
neesmiddelbeeld en als dat past op iemands klachten, dan 
helpt dat middel om te genezen. ‘Maar we zijn veelvuldig 

Els Kwaks

belast door allerlei factoren in voeding, straling en lucht.’ 
Smits vertelde Koetje bijvoorbeeld over zijn ervaringen in 
Nepal. Daar zijn ziektebeelden nog zuiver en werkt ieder 
middel zoals bedoeld. Homeopathische middelen hier zijn 
volgens Koetje echter een soort scherpschieten. ‘Raak je 
de roos, dan kun je wonderen verwachten.’ Effectiever in 
zijn beleving zijn celzouten, in lactose verdunde mine-
ralen. Hiermee vuur je als het ware een schot hagel af 
waarmee het lichaam beter kan werken. Koetje gebruikt 
de zouten vaak samen met de Bachbloesems.

Magische klikjes
Naast de verhalen van zijn cliënten stelt Koetje zijn diag-
nose met behulp van iriscopie en elektro-acupunctuur. 
Met iriscopie bekijkt hij de erfelijke aanleg voor bepaalde 
aandoeningen. Blauwe ogen zijn globaal gezegd gevoeli-
ger voor problemen met de weerstand en de lymfatische 
constitutie, en bruine ogen zijn gevoeliger als het om de 
spijsvertering gaat. Met elektro-acupunctuur meet Koetje 
vervolgens de huidweerstand en krijgt hij een indruk 
waar in het lichaam blokkades zitten.
In de meeste gevallen kan Koetje door de manier waarop 
hij zijn kennis verweeft mensen iets meegeven wat werkt. 
‘Het is altijd even zoeken waar je moet zijn.’ Zijn bedoe-
ling is om de innerlijke levenskracht ruimte te geven om 
de balans te herstellen. 

Het is altijd even zoeken  
waar je moet zijn

En zeker EMDR heeft in die zin in Koetjes ogen iets ma-
gisch. Hij werkt met klikjes. Emoties worden ter plekke 
verwerkt om plaats te maken voor emoties daaronder. 
‘Zo wikkel je deze helemaal af tot de kern en dat is 
meestal een misvatting over jezelf, bijvoorbeeld “ik ben 
waardeloos”.’ 
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Hoe EMDR, homeopathie, elektro-acupunctuur of een 
druppeltje van een aftreksel van een bloem precies 
werken, weet ook Koetje niet. ‘We hebben immers geen 
sluitende theorie over wat een mens precies is.’ Hij blijft 
zich dan ook verwonderen. 

Pak hem
Koetjes clientèle is rijkgeschakeerd: van pasgeborenen tot 
mensen die dicht bij het einde zijn, uit binnen- en buiten-
land. Meer en meer ziet hij mensen die niet zozeer ziek 
zijn, maar gezond willen blijven. Ook vermoeidheid is een 
plaag van deze tijd. Veel mensen slapen slecht.
Een nieuwe groep zijn mensen die lijden aan long covid. 
Zij hebben vooral vermoeidheidsklachten en longpro-
blemen. Hij behandelt deze cliënten homeopathisch met 
een verdunde variant van het coronavirus. Bij zeven 
van de tien long covid-cliënten verminderen binnen 
een paar weken de klachten. ‘Dat is wel spectaculair’, 

vindt Koetje. De eerste lichting covidpatiënten knapt het 
moeizaamst op. ‘En gek genoeg zijn die klachten gemak-
kelijker te behandelen dan klachten die blijven hangen 
na een vaccinatie.’ Hij vermoedt dat een restant vaccin 
in het lichaam blijft hangen waar het immuunsysteem 
steeds weer tegenaan loopt. Hij kan met zijn metingen 
behoorlijk goed inschatten of dat inderdaad zo is. Ook bij 
deze cliënten past hij een homeopathische verdunning 
toe, maar dan van het vaccin. ‘Dat is als het ware een 
aanduiding voor het immuunsysteem; hier moet je zijn, 
pak hem.’

Iedereen is welkom bij Koetje, maar iemand die onmid-
dellijk resultaten wil, vindt hij lastiger. ‘Ik volg meer wat 
zich spontaan aandient dan een strikt protocol.’ Hij geeft 
advies, maar dat werkt alleen als de cliënt bereid is om een 
innerlijke reis af te leggen. 
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Basisrecept 
voor elke dag 
in 2023

Rineke Dijkinga

Heb jij dat ook aan het begin van een nieuw jaar? Ik sta 
altijd een beetje te trappelen van ongeduld. Wat zal het 
nieuwe jaar aan bijzondere ontmoetingen en ontwikke-
lingen met zich meebrengen? Voor wat voor uitdagingen 
komen we te staan? Hoe zullen de seizoenen verlopen? 
Weer zo’n hete zomer? Of juist heel anders dan de afgelo-
pen jaren? En hoe zal het gaan in de tuin en op het land? 
Wat er ook te gebeuren staat, ik hoop weer veel mensen 
te inspireren om ‘baas in eigen buik en pan’ te worden 
door zelf te gaan kokkerellen met wat het seizoen en de 
regio bieden. Door goed voor onszelf te zorgen wat betreft 
voeding en leefstijl, kunnen we ook dit jaar weer onze 
maximale veerkracht stimuleren. Ik heb een fantastisch 
‘recept’ bedacht, waar je elke maaltijd en elke dag mee uit 
de voeten kunt. Weet je ook direct waarom mijn rubriek 
met recept in Medisch Dossier komt te vervallen. Met dit 
recept kun je jaar in jaar uit vooruit.

Vanaf nu schrijf ik  
verhalen over mensen!

Zou het niet fantastisch zijn om elke dag zo te eten? Per 
maaltijd, dag of seizoen kun je hier eindeloos mee spe-
len. De ene keer heb je wat meer van Moeder Natuur, de 
andere keer wat meer een ratjetoe (ratatouille) van allerlei 
restjes. Bestaande recepten uit kookboeken kun je mooi 
ter inspiratie gebruiken. Denk je eens in hoe leuk, crea-
tief, inspirerend en zinvol het voelt om zo met je eten bezig 
te zijn. Zou het niet enorm aanstekelijk werken? En zul 
je niet apetrots op jezelf zijn als je weer eens iets creatiefs 
op tafel zet dat mooi, kleurrijk, lekker, betaalbaar en 
ook nog eens een feest voor je gezondheid is? Ik stel voor 
dat we onszelf regelmatig een schouderklopje geven als 
we een bestaand recept ‘omkatten’ naar een betaalbare 
creatie met hoofdingrediënten van het huidige seizoen. 
Zoals asperges in het voorjaar, heerlijk en gezond na-
tuurlijk. Maar in de winter peperduur en afkomstig uit 
het buitenland. De ‘armeluis asperge’ schorseneer is dan 
een heerlijk en betaalbaar alternatief in je gerecht. Of sla. 
Als maaltijdsalade in de zomer natuurlijk heerlijk. Maar 

RECEPT
… % creativiteit en passie
… %  volwaardige ingrediënten 
… %  gezond voor je bloedsuikerspiegel
… %  vezels voor je darmbacteriën
… %  van het seizoen
... %  gratis van Moeder Natuur
… %  zongerijpt en rauw voedsel
... %  onbespoten/duurzame ingrediënten
... %  lokaal, opgescharreld bij de lokale boer of 
 een stalletje langs de weg
... %  uit je eigen vensterbank, tuin of balkon
... %  overgebleven restjes, eten uit het mandje 
 ‘35% korting, weggooien is zonde’ 
... %  verschillende kleuren voedsel (kruiden, 
 specerijen, groente, fruit, peulvruchten) +

100%  lekker, mooi, divers, betaalbaar en 
 veerkrachtig voedsel. 

waarom eten we geen winterpostelein in de koude maan-
den? Heerlijk als bijgerecht! Als je je ogen goed de kost 
geeft, kom je het zelfs onderweg op veel plekken tegen. 
Heerlijk, die vlezige blaadjes. Bovendien ook direct een 
mooie aanvulling van je omega 3-vetzuren.
Laten we elkaar inspireren om 2023 optimaal gezond, 
betaalbaar en vitaal door te komen. 
En ik blijf je inspireren in Medisch Dossier, maar vanaf nu 
met mooie interviews en verhalen! Dat inspireert mij ook, 
dus ik heb daar heel veel zin in. Het eerste verhaal staat in 
deze editie op pagina 28. 
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Liesbeth Woertman onderzoekt in 
dit boek het leven van vrouwen in 
vooral de derde levensfase (na de 
pensionering) en de laatste vierde 
levensfase (vanaf ongeveer 75 jaar). 
Wat betekent het voor hen om een 
ouder lichaam te hebben in een tijd 
van geseksualiseerde, gefotoshopte 
en perfecte ideaalbeelden? En dat 
terwijl het ouder wordende lichaam 
bij vrouwen ook nog eens harder én 
negatiever wordt beoordeeld dan bij 
mannen. 
In dit boek nodigt Woertman je uit 
om je kijk op schoonheid en identiteit 
te onderzoeken. ‘Mooi’ is volgens 
haar tegenwoordig een digitaal be-
werkt beeld waar geen enkel biolo-
gisch vrouwenlichaam tegenop kan. 
Haar antwoord hierop is: ‘Hollen we 
naar de cosmetische arts of gaan we 
in ons lichaam wonen en gaan we het 

vele talenten en mogelijkheden aan bod komen. 
Dat doen we door open te staan voor verande-
ring en te durven klimmen naar onbekend ge-
bied. Oud zijn de mensen die niet willen groeien 
en veranderen!’
Wat we vaak in de wetenschappelijke litera-
tuur tegenkomen is dat je succesvol ouder kunt 
worden als aan de volgende voorwaarden is 
voldaan: je hebt geen chronische ziekten of 
gebreken, je hebt een goed niveau van fysiek 
en mentaal functioneren en je hebt sociale 
verbindingen met anderen. In het werk van 
Erik Scherder bijvoorbeeld staat centraal dat 
bewegen, positief denken en weinig calorieën 
innemen belangrijk zijn om fit en gezond 
ouder te worden. Volgens Woertman gaat het 
er echter vooral om hoe je omgaat met ziekten 
en achteruitgang. En zij stelt: ‘Succesvol ouder 
worden betekent een fijn netwerk hebben, 
in een redelijke gezondheid verkeren, goed 
om kunnen gaan met verlieservaringen en je 
lichaam niet objectiveren maar ervaren, voelen 
en contact hebben met wat het lichaam nodig 
heeft.’ Daarnaast wil zij de woorden ‘succesvol 
ouder worden’ graag vervangen door ‘waardig 
ouder worden’ omdat dit meer rust uitstraalt. 
Ten slotte nodigt Woertman alle ouderen graag 
uit om open te staan voor jongeren. Ze vindt het 
belangrijk dat we beseffen dat jongere gene-
raties kunnen leren van ouderen, en oudere 
generaties van jongeren! 
In het laatste hoofdstuk met de titel ‘Levens-
kunst’ geeft de auteur antwoord op de vraag: 
Wie ben ik als niemand kijkt? ‘Dan ben ik niets. 
Mens zijn, vrouw zijn: je bent in ontwikkeling 
samen met anderen.’
De uitgever stelt dat het boek gaat over de rol 
van schoonheid en identiteit in het leven van 
vrouwen boven de veertig. Tijdens het lezen 
heb ik echter steeds het gevoel gehad dat ze met 
name de groep vrouwen van boven de 60 van 
levenswijsheid wil voorzien. 

Wie ben ik als  
niemand kijkt
Een andere kijk op de 
ouder wordende vrouw
Liesbeth Woertman
Uitgeverij: Ten Have
ISBN: 9789025911027
224 pagina's
€ 20,99

Wie ben ik als 
niemand kijkt

koesteren en verzorgen?’ Het vergt wel moed 
om jezelf niet langer achter een masker te ver-
bergen, maar jezelf te laten zien zoals je bent, 
aldus Woertman. ‘Ieder mens is heel gelaagd en 
daar horen ook schaduwkanten bij. Dus durf je 
onrustige, sombere, domme en lelijke aspecten 
in te passen in je zelfbeeld. Stap af van het idee 
dat je constant voor anderen de lieve, perfecte, 
mooie vrouw wilt zijn.’ Uit ervaring stelt de 
auteur dat je om dat te kunnen, wel een vrouw 
van een zekere leeftijd moet zijn. ‘Je hebt zelf-
vertrouwen en levenservaring nodig om alles 
wat je doet en bent, op te nemen in je zelfbeeld 
en plezier te scheppen in een wereld met zoveel 
verschillende lichamen en met vele soorten 
schoonheid.’ 
Als we wijze vrouwen willen worden op hoge 
leeftijd, moeten we volgens Woertman in de 
eerste plaats anders gaan kijken naar ouder-
dom. ‘We moeten ervoor gaan zorgen dat onze 

Uitgelezen
Josée Jansen
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Boerenkoolcurry
MET KNAPPERIGE TEMPEHCRUMBLE

Gekmakend lekker 

Best gezond

• 1½ cm verse geelwortel  
(of ½ theel. geelwortelpoeder)

• 3 cm gember, geschild en in plakjes
• 2 sjalotten, grof gehakt 
• 5 knoflooktenen, gepeld
• 3-4 rode lombokpepers, grof gehakt
• 2 eetl. witte miso 
• 5 eetl. neutrale olie
• 6 cm laos, in schijfjes en gekneusd
• 2 salambladeren, gekneusd
• 6 limoenblaadjes, gekneusd
• 4 citroengrasstengels, gekneusd
• 300 ml kokosmelk
• 1½ liter groentebouillon  

(zelfgemaakte, of van een bio-blokje)
• 400 gram boerenkool (blad en steel), 

neem minder bij voorgesneden kool 

TEMPEH-NOTENCRUMBLE
• ½ pak tempeh (200 gram)
• 50 gram geroosterde amandelen
• 1 eetl. sambal ulek
• 1 eetl. kecap manis

Bereidingstijd: 45 minuten

Gulai zou je kunnen vertalen met ‘curry’, hoewel dat woord te 
pas en te onpas gebruikt wordt om een sauzig Aziatisch ge-
recht te duiden. Deze gulai, dan wel curry, eet je in Indonesië 
met cassaveblad en dat heeft wel iets weg van boerenkool. Ik 
gebruik ook de steel van de boerenkool, die heeft een lekkere 
bite. Voor hele boerenkool moet je wel naar een groenteboer 
of yuppensupermarkt met houten schappen. Gebruik je liever 
die shredded shit van de supermarkt, dan ben je wel eerder 
klaar. Kun je nadenken over die ongebruikte boerenkoolstelen 
die ergens liggen te verpieteren, terwijl je deze curry naar bin-
nen slurpt. 

• 1 knoflookteen
• 4 limoenblaadjes, ontdooid en  

nerf verwijderd

1  Was de geelwortel. Doe met de gem-
ber, sjalotten, knoflook, lombokpepers 
en witte miso in een hoge maatbeker. 
Voeg een scheutje water toe en maal 
met de staafmixer tot een pap. 
2  Verhit een ruime pan. Voeg 2 eetle-
pels neutrale olie toe en roerbak de 
bumbu op middelmatig vuur tot het 
water is verdampt, een minuut of 7 tot 
8. Voeg dan de laos, de salambladeren, 
de limoenblaadjes en het citroengras 
toe. Blus af met kokosmelk en groente-
bouillon. 
3  Snijd de stelen los van het blad van de 
boerenkool en hak fijn. Snijd de blade-
ren grof. Kook eerst de stelen 5 minuten 
in de kokosbouillon en voeg dan het blad 
toe. Laat op zacht vuur zo’n 15 minuten 
afgedekt pruttelen. 

Vanja is Indisch, woonde in Italië en was restau-
rantkok. Ze kookt funky fusion en maakte van 
ouderwetse Indische gerechten verfijnde, lichte 
en hippe feestjes in haar boek Indorock. Maar ze 

heeft ook voedselallergieën en dus aandacht voor 
gezond eten. Haar laatste boek Insane is daarom 
gekmakend lekker en best gezond. Op deze pa-
gina’s vier recepten uit Insane.

4  Maak intussen de tempeh. Breek 
het blok met je handen in stukken, en 
vervolgens in kleinere kruimels. Verhit 
een ruime koekenpan met de reste-
rende 3 eetlepels olie. Bak de tempeh 
op hoog vuur, onder af en toe schud-
den van de pan, in 5 minuten aan alle 
kanten goed bruin. Hak de amandelen 
grof en voeg ze op het laatst toe aan 
de pan. 
5  Meng intussen in een kom de sambal 
met de kecap. Rasp met een fijne rasp 
de knoflook boven de kom. Snijd de 
limoenblaadjes zeer fijn en voeg toe aan 
de kom. Roer alles door elkaar. Giet bij 
de tempeh in de pan, roer nog even om 
en zet het vuur uit. 
6  Eet de gulai met geurige jasmijnrijst 
en serveer met de tempehcrumble. 

TIP: verwerk de resterende tempeh in 
een salade met sperziebonen of voeg 
toe aan een roerbakschotel. 

Vanja van der Leeden
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Bereidingstijd: 45 minuten

Is het een saus? Is het een pesto? Is 
het een pap? In Bulgarije is tarator een 
yoghurtsoep, in Libanon is het een saus 
op basis van tahina. Deze walnotentara-
tor daarentegen is een pesto-achtige, 
dikke saus op basis van brood, walnoot, 
knoflook en peterselie. Heel lekker. 
De venkelzaadjes geven een anijzig 
accent. De venkel laat ik terugkomen in 
de aardappelsalade – aan mijn kinderen 
verkoop ik het als drop.

• 4 zeebaarsfilets met huid (dorade  
of roodbaars kan ook)

• snuf zout
• 750 gram nieuwe aardappels

TARATOR
• 75 gram oud (zuurdesem)brood,  

zonder korst
• 75 gram walnoten
• 2 bosjes platte peterselie (ca.30 gram), 

de blaadjes
• 2 knoflooktenen
• 7 eetl. olijfolie
• 1 eetl. venkelzaad, gekneusd
• sap van 2 citroenen
• ¼ theel. zout + wat extra
• 1 grote venkelknol (of 2 kleine)
• versgemalen zwarte peper
• 2 eetl. neutrale olie

venkelzaadjes en de knoflook aan. Laat de knoflook goudbruin 
kleuren, zo gaat de scherpe smaak eraf. Voeg de venkelzaad-
jes en de knoflook met nog 3 eetlepels olijfolie toe aan de 
maatbeker. Knijp het sap van een ½ citroen door een zeefje uit 
boven de maatbeker en breng op smaak met het zout. Zet de 
staafmixer erop en pulseer tot je een grove, chunky saus hebt. 
5  Halveer de venkelknol, verwijder het hart en de stelen. Snijd 
in dunne plakjes. Helemaal super-de-luxe als je een mando-
line hebt om de knol in flinterdunne plakjes te snijden, maar 
met een scherp mes lukt het ook. Knijp het sap van de reste-
rende 1½ citroen boven de venkel uit, breng op smaak met 
een snuf zout. Masseer even met je handen zodat de smaken 
kunnen intrekken. Hak de resterende peterselie grof en meng 
door de venkel samen met de nog warme aardappels. Leng 
aan met 3 eetlepels olijfolie en breng op smaak met versge-
malen zwarte peper. 
6  Verhit een ruime koekenpan op middelhoog vuur. Leg  
een bakpapiertje in de pan, 1 eetlepel neutrale olie erop,  
1 eetlepel eronder. Bak de zeebaarsfilets op de huidkant 
totdat je het visvlees aan de randen ziet garen. Draai de filets 
dan met behulp van een spatel en gaar nog 1 tot 2 minuten aan 
de andere kant. 
7  Serveer met de lauwwarme aardappelsalade en de walno-
tentarator. Lekker met een groene salade.

Zeebaars met walnotentarator
EN AARDAPPEL-VENKELSALADE

1  Neem de visfilets uit de koelkast en zout ze licht aan beide 
kanten. Dat kan rustig 30 minuten tot 1 uur van tevoren. Het 
zout dringt door in het vlees met het verstrijken van de tijd, zie 
het als een bliksempekel. Door van tevoren te zouten kun je 
dus zuiniger zijn met zout en het toch goed proeven. Boven-
dien wordt je vis sappiger, want zout bindt vocht. 
2  Gebruik je van die lekkere nieuwe aardappels, dan hoef je 
het dunne schilletje er niet af te halen.
3  Wel even goed wassen. Halveer grotere exemplaren en 
kook de aardappels in licht gezouten water in zo’n 25 tot 30 
minuten gaar. 
4  Maak intussen de walnotentarator. Week het brood in 
water en knijp het uit. Doe over in de hoge maatbeker van de 
staafmixer. Breek de walnoten in stukjes en voeg toe (houd 
wat achter voor de garnering). Voeg de blaadjes van 1 bos 
peterselie toe. Hak de knoflooktenen grof. Verhit een koeken-
pan, voeg 1 eetlepel olijfolie toe en fruit hierin de gekneusde 

Insane
Vanja van de Leeden
Uitgeverij: Nijgh & Van 
Ditmar
ISBN 9789038810577
328 pagina’s

De recepten in dit 
artikel komen uit  
het boek:
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4  Snijd een stukje van de onderkant en de bovenkant van de 
overige 2 sinaasappels en zet ze op een snijplank. Verwijder 
de schil en het bittere wit door van boven naar onder met de 
bolling van de vrucht mee te snijden. Snijd de ontvelde sinaas-
appels vervolgens overdwars in plakken. 
5  Giet de linzen af en meng als ze nog warm zijn door de balsa-
micodressing. 
6  Verhit een ruime koekenpan, voeg 2 eetlepels olijfolie toe 
en roerbak de radicchio tot hij net begint te slinken. Blus af 
met de resterende 2 eetlepels balsamicoazijn. 
7  Bak in een koekenpan de kappertjes in de resterende olijf-
olie krokant. 
8  Schik alle ingrediënten in een ruime, platte schaal. Klod-
dertje sesamsaus hier, kloddertje sesamsaus daar. En nu 
met lekkere losse hand de kappertjes en sesamzaadjes 
erover strooien. 

TIP: er zijn groenteboeren die kant-en-klaar geroosterde 
bieten verkopen. De Lindenhoff en Crisp.nl hebben ze ook, 
afhankelijk van het seizoen.

Bereidingstijd: 1½ tot 2 uur

Voor een snelle variant kun je met ge-
kookte bietjes werken, maar het roos-
teren tilt je gerecht wel naar een hoger 
plan. Je kunt ze ook een dag of avond 
van tevoren roosteren. Ik gooi de bietjes 
in de oven als deze toch al aanstaat voor 
iets anders, scheelt ook weer energie. 
Met de sinaasappel, linzen, sesam en ra-
dicchio wordt deze salade een mondvol 
knappende, romige, sappigheid. 

• 6-7 middelgrote bieten 
• 125 gram belugalinzen  

(Puy- of groene linzen kunnen ook) 
• 1 ui
• 6 eetl. olijfolie 
• 5 eetl. balsamicoazijn 
• rasp en sap van 1 bio-citroen 
• 1 kleine knoflookteen
• zout en versgemalen peper
• 5 eetl. lichte tahina (ik gebruik die  

van SOUQ of Har Bracha)
• 3 bio-bloedsinaasappels  

(of gewone sinaasappels)
• ¼ theel. zout 
• 1 krop radicchio, grofgesneden 
• 2 eetl. kappertjes, uitgelekt en  

drooggedept 
• 2 eetl. geroosterde sesamzaadjes

Lauwwarme linzensalade
MET RADICCHIO, SINAASAPPEL, SESAM EN BIET 

1  Verwarm de oven voor op 200 °C op de heteluchtstand. 
Rooster de bieten zo’n 1½ tot 2 uur totdat het vel helemaal 
verschrompeld is en de bieten goed zacht aanvoelen. Laat 
afkoelen, pel ze en snijd in partjes. 
2  Was de linzen en laat ze uitlekken. Snipper de ui. Verhit een 
ruime pan, voeg 1 eetlepel olie toe en bak de ui glazig. Doe 
de linzen erbij en zoveel water totdat ze net onderstaan. 
Breng aan de kook en laat op laag vuur 25 minuten zachtjes 
sudderen. Ze moeten goed gaar zijn, maar niet stukgekookt. 
Meng intussen 3 eetlepels balsamicoazijn met het sap van 
een ½ citroen. Rasp met een scherpe rasp de teen knoflook 
erdoor, meng door elkaar en klop met 2 eetlepels olijfolie tot 
een dressing. Breng op smaak met zout en peper en zet apart 
terwijl de linzen garen. 
3  Meng voor de sesamsaus de tahina in een kom met de rasp 
en het sap van de resterende ½ citroen. Rasp er ook de schil 
van 1 sinaasappel door en knijp het sap ervan uit boven de 
kom. Voeg ¼ theelepel zout toe, leng aan met 4 eetlepels 
water en roer tot een romige saus. 
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Confusion mais-courgetteburgers
MET MAISTORTILLAS, KOOLRABISLAW EN GUACACHILE

Bereidingstijd: 10 minuten +  
35 minuten in de oven

Deze maisburgers zijn eigenlijk uit de 
kluiten gegroeide Indische maiskoek-
jes met limoenblad – en dat in een 
Mexicaanse setting. Confusion alom. 
Ik maakte ze vegan, dat leidt altijd tot 
creatieve vondsten. Zo gaat er geen ei 
door, maar kikkererwtenmeel en een 
velletje nori voor meer umami. Als je 
dat maar raar vindt, kun je ook een paar 
eetlepels gebakken uitjes toevoegen. 
Maar probeer toch ook eens met nori. Is 
echt heel lekker!

MAISKOEKJES
• 2 blikjes crispy maiskorrels  

(à 300 gram uitlekgewicht) 
• 1 theel. korianderzaad, geplet 
• 1 sjalot, grof gehakt
• 2 knoflooktenen
• flinke snuf versgeraspte nootmuskaat
• 6 limoenblaadjes
• 1 theel. zout
• 1 velletje nori
• 1 courgette
• 150 gram kikkererwtenmeel (ook wel 

besan of grammeel genoemd)

1  Verwarm de oven voor op 200 °C. Doe 
1 blikje mais samen met het koriander-
zaad, de sjalot, de knoflooktenen, de 
nootmuskaat, de limoenblaadjes en het 
zout in de keukenmachine. Scheur het 
nori-vel in kleine stukken en voeg dat 
ook toe. Maal het geheel fijn tot een pap. 
Schep in een kom met het resterende 
blikje mais. 
2  Rasp de courgette in de keukenma-
chine of gebruik een handrasp. Laat de 
courgette uitlekken in een zeef die je 
op een kom hebt gezet. Knijp het vocht 
er enigszins uit en voeg toe aan het 
maismengsel. Voeg het kikkererwtenmeel toe en meng tot 
een homogeen geheel. 
3  Schep het beslag op een met bakpapier beklede bakplaat 
en vorm er 8 niet te dikke burgers van. Met een steekring gaat 
het makkelijk, maar zonder lukt ook. Schuif in de oven en bak in 
35 minuten gaar. 
4  Maak intussen de bijgerechten: de coleslaw, de guacachile 

en de tortilla’s. Voor de kinderen is die guacachile trouwens te 
pittig, voor hen prak ik gewoon een extra avocado. Of ik geef 
de jalapeño er apart bij. 

TIP: voor kinderen ook lekker met geroosterde zoete aard-
appel gesneden in lange frieten. Die kun je tegelijk met de 
burgers in de oven schuiven. 
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Over Medisch Dossier
Medisch Dossier is een toonaangevend 
platform dat zich in het bijzonder richt 
op die onderwerpen en situaties waar 
mensen in de reguliere zorg soms niet 
de hulp kunnen vinden die zij zoeken. 
Ons doel is de lezers zodanig te infor-
meren dat zij de regie over hun eigen 
gezondheid kunnen nemen. Dit doen 
we door genuanceerde, betrouwbare 
informatie te verzamelen en deze op 
een begrijpelijke wijze over te brengen. 
Medisch Dossier is kritisch en onaf-
hankelijk. Naast artikelen die we zelf 
initiëren, bevat Medisch Dossier in het 
Nederlands vertaalde artikelen uit het 
Britse tijdschrift What Doctors Don’t 
Tell You. Deze zijn door de Nederlandse 
redactie bewerkt en aangepast aan de 
Nederlandse situatie.

Voorbehoud
De redactie van Medisch Dossier ver-
klaart dat de informatie in deze uitgave 
op zorgvuldige wijze en naar beste 
weten is samengesteld. Zij kan echter 
op geen enkele wijze instaan voor de 
volledigheid van of eventuele onjuist-
heden in deze uitgave. De redactie, haar 
medewerkers en de auteurs aanvaar-
den derhalve geen enkele aansprake-
lijkheid voor schade van welke aard dan 
ook die het gevolg is van handelen en/of 
beslissingen op basis van de inhoud van 
deze uitgave. 

De informatie in deze uitgave over 
het gebruik van voeding en voedings-
supplementen in relatie tot ziekte en 
gezondheid is geen vervanging voor 
een medisch advies, diagnose of behan-
deling door een gezondheidsprofessi-
onal. Voedingssupplementen zijn geen 
vervanging voor geneesmiddelen, maar 
kunnen (in overleg met de behandelend 
arts) worden gebruikt als aanvulling op 
de voeding of de behandeling.

Inzichten in gezondheidsthema’s volgen 
elkaar snel op. Ieder mens blijft vanzelf-
sprekend verantwoordelijk voor haar 
of zijn eigen gezondheid. In geval van 
twijfel is het altijd wijs om je huisarts om 
raad te vragen.
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Hashimoto in het bijzonder.
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Arold Langeveld begeleidt 
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spanning en verslaving. Hij 
heeft niet alleen aandacht 
voor ‘grote’ verslavingen maar 
ook voor ‘kleine’, zoals het 
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telefoon. In dit artikel vertelt 
hij daarover.
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Misschien geloofde je nog het oude gezegde ‘moeder weet 
het ‘t best’. Maar vergeet het maar, daar klopt niets van 
– vrouwen weten helemaal niets over moeder zijn. Als je 
meer wilt weten over het moederschap, moet je het aan 
een wetenschapper vragen. Als om hun gelijk te bewij-
zen, heeft een team van wetenschappers uitgezocht wat 
de allerbeste manier is om een huil  baby te kalmeren. Dit 
is wat de onwetende moeder moet doen (je kan dit maar 
beter opschrijven): pak het huilende kindje op, wieg het in 
je armen, loop een beetje rond, leg het terug in bed (alsof 
dit indruist tegen wat een moeder intuïtief zou doen).
De wetenschappers van het Riken Center for Brain Sci-
ence in Japan wisten ook niet precies hoe het wel moest, 
totdat ze een paar rustgevende technieken uitprobeerden 
op een groep van 21 moeders en hun pasgeborenen. De 
eerste grote ontdekking is dat menselijke baby’s altriciale 
zoogdieren zijn, wat betekent dat ze niet voor zichzelf 
kunnen zorgen; opnieuw een behoorlijke schok voor 
iedereen die dacht dat een kind van 5 maanden wel naar 
de winkel kan lopen voor wat thee en melk.
In feite zijn we net zo hulpeloos als apen en muizen. En 
honden. Altriciale zoogdieren worden allemaal getroost 
als ze door hun moeders worden opgepakt en een tijdje 
worden rondgedragen. Maar zou dat ook wel gelden voor 
de menselijke baby? Het zal toch niet?
Maar zodra we dat altriciale idee eenmaal hebben uit-
geplozen, snappen we dat een huilende baby niet naar 
beneden zal sluipen om de koelkast te plunderen voor wat 
middernachtelijk troostvoer. Nee, het is helemaal aan 
jou, mama (blijkbaar zijn mannen niet betrokken bij deze 
rustgevende taak).
De wetenschappers testten vier verschillende benade-
ringen, die voor het ongetrainde oog opmerkelijk veel op 
elkaar lijken. Bij de eerste pakte de moeder de baby op en 
liep door de kamer (jee, hoeveel moeders komen op dat 

idee?). In de tweede hield de moeder de baby vast, maar 
bleef zitten. De derde benadering was om de mekkerende 
snotaap in de wieg te laten liggen en gewoon je gang te 
gaan, en de vierde was om de wieg te schommelen terwijl 
de huilende baby erin lag.
Blijkbaar was de beste aanpak om de baby op te pakken 
en ermee rond te lopen, maar welke techniek ook werd 
gebruikt, alle baby’s in het onderzoek stopten uiteindelijk 
met huilen en bijna de helft van hen viel in slaap. En om 
aan te tonen dat dit echte wetenschap is en niet zomaar 
een advies, is de optimale tijd om de baby rond te dragen 
vastgesteld op 5 minuten. Precies. Hoofdonderzoeker 
Kumi Koroda legde behulpzaam uit: ‘We voeden intuïtief 
op en luisteren naar het advies van andere mensen over 
opvoeding, zonder de methoden te testen met rigoureuze 
wetenschap. Maar we hebben wetenschap nodig om het 
gedrag van baby’s te begrijpen, omdat ze veel complexer 
en diverser zijn dan we dachten.’ Ze had kunnen zeggen 
dat we net zo complex zijn als apen en muizen. En honden.

Zelfs Kumi, moeder van vier 
kinderen, was verrast door de 
resultaten van haar experiment

Ja, baby’s zijn ingewikkeld. Als om dit punt aan te to-
nen, begon meer dan een derde van de baby’s opnieuw 
te huilen zodra de moeders ze teruglegden in de wieg, 
ongeacht de gebruikte kalmeringstechniek. Zelfs Kumi, 
die toch zelf moeder is van vier kinderen, was verrast 
door de resultaten van haar experiment. ‘Ik dacht dat het 
afhing van de manier waarop baby’s in bed worden gelegd 
of ze wakker worden of niet, bijvoorbeeld van de hou-
ding waarin ze worden neergelegd of de zachtheid van 
de beweging, maar ons experiment ondersteunde deze 
algemene veronderstellingen niet.’ Dus zo zit het. In haar 
moederrol was Kumi nutteloos. Maar eenmaal bezig met 
haar dagelijkse werk in het laboratorium, ontwikkelde 
ze een messcherpe visie. Geen wonder dat het onder-
zoek werd gefinancierd door de Japanse Vereniging voor 
Wetenschapspromotie. Die moeders hebben het nodig, en 
snel ook. 

Bryan Hubbard

Wetenschappers leggen 
onwetende moeders 
uit hoe ze hun baby’s 
moeten kalmeren
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