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MAKERS

Tamar Koninkx is 
afgestudeerd in psy-
chologie. Zij gelooft 
in haar vakgebied en 
ziet tegelijkertijd dat 
het niet zaligmakend 
is. Met Medisch Dossier wil ze de lezer 
graag laten zien dat er veel meer ge-
neeswijzen zijn die aandacht verdienen.

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 Neder-
lands en redigeert 
teksten. Ze is redacteur en vertaler 
van boeken en teksten op het gebied 
van gezondheid en voeding en heeft 
een praktijk als voedingscoach en 
stresscounselor.

Ik kan niet kiezen! In dit voorwoord zou ik het liefst aan alle 
artikelen in deze editie aandacht willen geven. Dat kan na-
tuurlijk niet en na wat wikken en wegen blijven er drie over.  
 
‘Menstruatietrots’, omdat ons leven afhangt van menstrue-
rende vrouwen en het raar is dat wij, vrouwen, ons schamen 
als we ongesteld zijn en daar last van hebben. Ieders leven 
hangt af van onze cyclus! 
 
‘Verslaving als kans’, omdat ook ik veel te veel op mijn 
telefoon zit en het zo herkenbaar is wat Arold Langeveld 
schrijft. Nog even wat apps kijken zodat ik niet tegelijk aan 
de slag hoef… 
 
En ‘Fundamenteel ‘waterbewijs’ homeopathie’, want ik zou 
zo graag willen dat iedereen dit artikel leest. Toine de Graaf 
schrijft in zijn inleiding dat een indrukwekkende hoeveel-
heid wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is die het 
effect van homeopathische verdunningen ondersteunt. 
Maar wetenschappelijk onderzoek dat voldoet aan alle 
voorwaarden die hieraan worden gesteld, wordt toch niet 
altijd geloofd. Zeker niet als het bewijst dat niet-reguliere 
behandelwijzen effectief zijn. Lees het alsjeblieft, en vertel 
het aan iedereen die wil luisteren. Of geef een abonnement 
cadeau aan iemand die je alle artikelen wil laten lezen.

Met gezonde groeten, 
Namens het team van Medisch Dossier 

Ellen Vunderink

Keuzestress

 facebook.com/MedischDossierMagazine
  @MedischDossier
  redactie@medischdossier.org
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Lynne McTaggart en Bryan Hubbard reflec-
teren op het artikel ‘Vasten tegen Lyme’  
(p. 42) en bespreken inzichten van de Japanse 
Nobelprijswinnaar Yoshinori Ohsumi over au-
tofagie, als uitleg waarom vasten kan werken.

48 Holistisch bekeken
Een hoge bloeddruk is één van de belang-
rijkste oorzaken van hart- en vaatziekten. Er 
zijn mogelijkheden om de bloeddruk onder 
controle te krijgen en gebruik van medicijnen 
te voorkomen.
Cindy de Waard

52  Gezondheid, hormonen en voeding
Steeds meer mensen hebben te maken met 
schildklierproblemen. Ralph Moorman legt 
uit wat je zelf kunt bereiken met voedings- en 
leefstijlinterventie.

56 Uit de praktijk
Een kerkuil met een draainek werd behan-
deld met lasertherapie. En het effect is groot. 
Dat kan geen placebo zijn.
Els Kwaks

59 Uitgelezen
Boekrecensie van Leer jouw hond, kat of ko-
nijn kennen met de Vijf Elementen door Aleid 
Hillebrand en Eric Laarakker

60 Recepten uit Plantenkracht
Sterrenchef Joris Bijdendijk maakte waan-
zinnige recepten bij de beschrijvingen die 
Wouter Bijdendijk maakte van de heilzame en 
helende werking van dertig lokale planten. 

66 Het laatste woord
Er zijn meer dan genoeg onderzoeken die 
laten zien dat statinegebruikers veel pijn 
lijden. Toch is er onderzoek dat het tegen-
deel beweert.
Bryan Hubbard
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14 Verslaving als kans
Grote of kleine verslavingen helpen 
bij gevoelens die we liever niet willen 
voelen. Ook onze smartphone ver-
drijft lastige stiltes. We noemen onze 
mobiele telefoon geen verslaving, 
maar is dat terecht? 
Arold Langeveld

20 Fundamenteel 
‘waterbewijs’ 
homeopathie
Vanaf begin jaren 90 is er bewijs
voor homeopathie. Toine de Graaf
heeft uitgeplozen hoe het zit met
dat bewijs en legt dat haarfijn uit.
Terloops behandelt hij ook nog hoe
watervitalisatie werkt en waar het
wordt gebruikt.
Toine de Graaf

30 IEMT
Integral Eye Movement Therapy 
(IEMT) kan psychisch-emotionele
klachten verlichten of oplossen.
Meis Thewissen

26 Menstruatietrots
Waarom stopt een vrouw die haar 
tampon moet verwisselen deze in 
haar mouw als ze naar het toilet gaat? 
Paula Kragten

36 Depressie en serotonine
Jarenlang is aangenomen dat een te-
kort aan serotonine de oorzaak is van 
depressie. Is dat zo?
Bryan Hubbard

40 Vasten tegen Lyme
Michelle Slater kampte al jaren met de 
ziekte van Lyme. Ze herstelde dankzij 
droogvasten.
Michelle Slater
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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 boek De kracht van de alternatie-

wij eten en 
of we wel of 
niet bewe-
gen, die de 
genetische 
expressie 
en daarmee 
onze gezond-
heid bepalen.

ven vanuit zijn 
interesse voor 
de alternatieve 
en comple-
mentaire 
geneeskunde. 
Je vindt dit 
boek in onze 
webshop.

Josée Janssen bracht haar eerste 
werkzame jaren door als docent Ne-
derlands 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 door-
brengt in de 
inspirerende 
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 leefstijlge-
neeskunde en preventie. Een echte 
pionier dus. Gaandeweg kwam hij 
tot nieuwe inzichten. Het zijn vooral 
onze gevoelens en gedachten, 
onze kijk op de werkelijkheid, wat 

Paula Kragten is oprichter van online 
menstruatiemagazine Period! dat in 
een Nederlands- en Engelstalige editie 
verschijnt, en auteur van het boek Mooi 
Rood Is Niet Lelijk. Als menstruatiedes-
kundige becommentarieert zij geregeld 
actuele kwesties als menstruatiear-
moede en -verlof, en de impact van 
menstruatieproducten op de gezond-
heid en het milieu. 

Arold Langeveld begeleidt high 
performers en bekende Nederlanders 
in het omgaan met spanning, zichtbaar-
heid en verslaving. Hij werd onder meer 
opgeleid door Scott Kiloby en werkte 
in verschillende verslavingsklinieken. 
Is counselor bij Alheel en treedt op als 
spreker over non-dualiteit en verslaving.

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 weten-
schappelijke 
onderbouwing.

Drs. Han Siem is complementair 
werkend apotheker bij de Huizer Apo-
theek, DeVitamineapotheek.nl en het 
Integraal Me-
disch Centrum 
Amsterdam. Hij 
is gespeciali-
seerd in inter-
acties tussen 
reguliere en 
complementaire 
medicatie.

Rineke Dijkinga is natuurgenees-
kundige en orthomoleculair thera-
peut. Ze begeleidde jarenlang cliën-
ten. Sinds 2018 draagt ze haar kennis 
en ervaring uit via lezingen, trainin-

gen, artikelen 
en boeken. Van 
de opbrengst 
kocht ze land-
bouwgrond 
waar alles draait 
om de gezond-
heidswaarde 
per hectare.
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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.

Ir. Ralph Moorman is gezondheids-
coach en levensmiddelentechnoloog. 
Hij specialiseerde zich in de link tussen 
voeding (levensmiddelen) en gezond-
heid (hormonen). Schreef in 2009 de 
bestseller De 
hormoonfactor, 
gevolgd door 
het boek Hor-
moonbalans 
voor vrouwen en 
De testofactor 
(specifiek voor 
mannen).

Michelle Slater is vergelijkend 
literatuurwetenschapper en voor-
zitter van de non-profitorganisatie 
Mayapple Center for the Arts and 

Humanities. 
Ze schreef in 
2022 het boek 
Starving to 
heal in Siberia 
over haar 
genezings-
proces van 
Lyme.

Wat je schreef

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

Beste redactie,
We zijn blij met Medisch Dossier, 
toch een kritische opmerking. Het 
valt ons op dat er zeer regelmatig 
in artikelen wordt gesproken over 
het ‘slechte’ LDL-cholesterol en 
de noodzaak de waarden hiervan 
laag te houden. Het verbaast ons 
dat MD nog steeds aan dit narratief 
vasthoudt. In zijn boek De Choles-
terol Leugen uit 2006 maakt prof. 
dr. Walter Hartenbach in niet mis 
te verstane bewoordingen gehakt 
van het gangbare cholesterol-
verhaal. Van recentere datum is 
het boek van onderzoeksjourna-
list Daan de Wit, De Cholesterol 
Leugen waarin ook wordt duidelijk 
gemaakt dat het verhaal niet klopt. 
Beide schrijvers stellen dat choles-
terol een onmisbare stof is en níet 
de oorzaak van hart- en vaatziek-
ten. Cholesterol heeft vele belang-
rijke functies om ons lichaam 
gezond te houden en de pogingen 
om die geforceerd omlaag te bren-
gen zijn schadelijk (behalve dan 
voor de makers van de cholesterol-
verlagende medicijnen) en veroor-
zaken veel bijwerkingen. Een van 
de schadelijke bijwerkingen van 
statines is dat deze de aanmaak 
van het co-enzym Q10 remmen, 
een stof die essentieel is voor de 
energiestofwisseling in de mito-
chondriën (Wikipedia).
A. en H. van de V.

Beste heer en  
mevrouw van de V.,
Hartelijk dank voor uw 
bericht. U heeft volledig 
gelijk. Het LDL is niet van 
belang, de triglyceriden-
waarde is in de meeste 
gevallen voorspelbaar voor 
hart- en vaatziekten. Wij 
nemen een deel van onze 
berichten over en zijn niet 
alert geweest op dit on-
derwerp. Dat zullen we niet 
meer laten gebeuren.

Beste lezers,
Heel veel dank dat jullie met zovelen 
de moeite hebben genomen ons 
feedback te geven op de nieuwe 
lay-out. De meesten van jullie zijn 
blij met ons nieuwe gezicht. Maar 
natuurlijk hebben we niet iedereen 
gelukkig kunnen maken. We geven 
een bloemlezing van positieve en 
kritische reacties.

Super blij ben ik met de nieuwe 
vormgeving!! Het is voor mijn ogen 
veel ontspannener om het tijd-
schrift te lezen, een verademing. 
Heerlijk duidelijk en overzichtelijk. 
Goed gedaan � 

Goedendag, graag laat ik weten dat 
ik blij verrast ben met de nieuwe 
look van Medisch Dossier! Het leest 
nu nog fijner, bedankt!

De nieuwe lay-out is zeer duidelijk 
maar saai. Enorme lappen gelijk-
soortige tekst, waardoor je tegen 
het lezen ervan aanhikt. Jammer. 
Het vorige prikkelde meer. 

Uw blad is altijd heel interessant om 
te lezen. Met de vernieuwing van 
de vormgeving ben ik heel blij; het 
blad glanst minder, en is dus in de 
avond met lamplicht gemakkelijker 
te lezen. Dank!

Ons Nederlandse Vakteam en onze 
schrijvers staan aan de basis van onze 
publicaties. Ze zijn deskundig en bereid 
om grenzen te verleggen. Altijd op zoek 
naar informatie die jou helpt om bewust 
de beste keuzes voor jouw gezondheid 
te maken. We zijn trots op ze en blij dat 
ze voor ons willen schrijven.

M
edisch D

ossier 2023  |  nr. 2502

7

Lezerspost



Nieuws

Cranberry’s 
verlagen risico  
op dementie
Dagelijks cranberry’s (veenbessen) eten bij het 
ontbijt kan helpen om je geheugen scherp te 
houden. Volgens een nieuwe studie verbeteren 
de vruchtjes ook de algehele hersenfunctie en 
verlagen ze de niveaus van het ‘slechte’ LDL-
cholesterol. Als je begint met deze gezonde 
gewoonte tegen de tijd dat je 50 bent, kan dat je 
kans op dementie verkleinen, zeggen onderzoe-
kers van de Universiteit van East Anglia.
De onderzoekers gaven een groep vrijwilligers 
van 50 tot 80 jaar dagelijks gevriesdroogd cran-
berrypoeder – het equivalent van 100 g verse 
cranberry ś. Binnen drie maanden zagen ze al 
een positief effect. Dertig van de deelnemers 
dronken water met het poeder, terwijl de an-
dere dertig een placebo kregen. Degenen die het 
poeder kregen, vertoonden een ́ aanzienlijke 
verbetering´ in hun geheugen voor alledaagse 
gebeurtenissen, de zenuwfunctie en doorbloe-
ding van de hersenen. Ook hun LDL-choleste-
rolniveaus daalden. Aangezien dementie naar 
verwachting tegen 2050 wereldwijd 152 miljoen 
mensen zal treffen, kan het dagelijks nemen 
van een cranberrysupplement misschien hel-
pen om je kans op neurodegeneratieve ziekten 
te verkleinen, aldus de onderzoekers.
Front Nutr, 2022; doi: 10.3389/fnut.2022.849902

Leefstijl van grote 
invloed op dementie
Iemand met een gezonde leefstijl, dus iemand die 
gezond eet, regelmatig beweegt en niet rookt, 
heeft meestal de hersengezondheid van iemand 
met slechte leefstijlgewoonten die 10 tot 20 jaar 
jonger is. Volgens onderzoekers van het Canadese 
Baycrest Center for Geriatric Care kunnen acht 
risicofactoren de kans op cognitieve achteruitgang 
bepalen, maar verlies niet uit het oog dat niet al 
deze factoren leefstijlkeuzes zijn. 

De acht mogelijke risico’s zijn:
• laag opleidingsniveau
• gehoorverlies
• traumatische hersenschade
• alcohol- of middelenmisbruik
• hoge bloeddruk
• roken
• diabetes (vaak het resultaat van een  

voedingspatroon met suikerhoudende,  
bewerkte voeding)

• depressie

De onderzoekers schatten in dat, als zelfs maar één 
van deze risicofactoren geldt, de hersenen al met 
drie jaar verouderen. Ze analyseerden gegevens 
van meer dan 22.000 mensen van 18 tot 89 jaar 
die de Baycrest-hersenbeoordelingstest hadden 
voltooid. Zelfs de jongste deelnemers hadden 
al enkele cognitieve problemen als één van de 
risicofactoren op hen van toepassing was. De fac-
toren leken bovendien van grotere invloed dan de 
leeftijd. ́ Ons onderzoek toont aan dat we ons risico 
op cognitieve achteruitgang en dementie kunnen 
verkleinen. Dus pak de risicofactoren aan die je 
kunt, want dan ondersteun je je hersengezond-
heid ,́ zegt onderzoeker Annalise LaPlume.
Alzheimers Dement (Amst), 2022; 14(1): e12337
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Waarom 
borstvoeding 
het beste is voor 
premature baby´s
Premature baby's die moedermelk krijgen, zijn 
volgens onderzoekers van de University of Mary-
land School of Medicine gezonder dan baby's die 
flesvoeding krijgen. Moedermelk draagt bij aan 
een betere opname van voedingsstoffen in de 
zich ontwikkelende darmen van een baby. Baby's 
die borstvoeding krijgen, hebben in hun darmen 
hogere niveaus van met name de ́ goede´ bacterie 
Bifidobacterium breve, die helpt om de moeder-
melk te verteren en een barrière te creëren die 
een lekkende darm voorkomt.
De bacteriën helpen de baby niet alleen om 
voedingsstoffen op te nemen en op een cruciaal 
moment aan te komen. De onderzoekers volgden 
de voortgang van 113 premature baby's die na 24 
tot 32 weken zwangerschap te vroeg werden ge-
boren. Het darmmicrobioom van de pasgeborenen 
die borstvoeding kregen, bevatte hogere niveaus 
van B. breve-bacteriën, die hielpen om koolhy-
draten efficiënter te verteren, wat weer leidde 
tot een snellere versterking van de darmbarrière, 
waardoor het risico op ernstige ziekten en overlij-
den afnam. Geen wonder dat moedermelk bekend 
staat als ‘vloeibaar goud’.
mBio, 2022; doi: 10.1128/mbio.01299-22

 
Lichaamsbeweging 
om hersenen 
gezond te houden
Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het 
maar de trap oplopen, heeft een positieve in-
vloed op de hersenen. Beweging van welke aard 
dan ook is goed voor hersengebieden die als 
commandocentra voor het geheugen worden 
beschouwd, met name de hippocampus. Dit is 
vooral goed nieuws voor ouderen die zich zor-
gen maken over dementie. Dagelijks slechts 15 
minuten wandelen, of de trap nemen in plaats 
van de lift, kan al een groot verschil maken in 
cognitieve vaardigheden op de lange termijn.
Onderzoekers van DZNE, het Duitse Centrum 
voor Neurodegeneratieve Ziekten, analyseer-
den de lichaamsbeweging van 2550 vrijwilli-
gers van 30 tot 94 jaar en maakten hersenscans 
met behulp van MRI. ‘Kleine gedragsveran-
deringen kunnen al een substantieel positief 
effect hebben op de hersenen en mogelijk 
leeftijdsgebonden verlies van hersenweefsel 
en de ontwikkeling van neurodegeneratieve 
ziekten tegengaan’, zegt Ahmad Aziz, een van 
de onderzoekers.
Neurology, 2022; 99(11): e1202–15
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Rood vlees is 
slecht voor 
ons hart, maar 
niet vanwege 
cholesterol
Te veel rood vlees kan slecht zijn voor ons hart, 
maar niet door vetten en cholesterol. Het vlees zet 
in de darm een reeks gebeurtenissen in gang die 
een grote impact heeft op hart- en vaatziekten, 
zeggen onderzoekers van de Friedman School of 
Nutrition Science aan de Tufts University. Meta-
bolieten produceren chemische bijproducten 
die hartaandoeningen kunnen veroorzaken. De 
grootste boosdoener is TMAO (trimethylamine N-
oxide). Hoge TMAO-niveaus verhogen het risico op 
hart- en vaatziekten, chronische nieraandoeningen 
en diabetes type 2. In het onderzoek, de Cardiovas-
cular Health Study, werden de niveaus van metabo-
lieten bepaald bij ongeveer 4000 oudere volwas-
senen die aan het begin van het onderzoek gezond 
waren en vrij van hartaandoeningen. De onderzoe-
kers ontdekten dat het risico op hart- en vaatziek-
ten toenam bij elke portie rood en bewerkt vlees 
die iemand op een dag neemt. Een klein deel van 
dit verhoogde risico was waarschijnlijk te wijten 
aan de TMAO-niveaus en andere metabolieten in 
het bloed. Vooral mensen met hoge bloedsuiker-
spiegels en ontstekingen zouden vatbaar kunnen 
zijn voor TMAO-schade, denken de onderzoekers. 
Vis, gevogelte en eieren verhoogden het TMAO-
gehalte niet.
Arteriocler, Tromb Vasc Biol, 2022; doi: 10.1161/
ATVBAHA.121.316533

Quinoa  
keert vroege  
diabetes 2 om
Quinoa: het is trendy en kan nog goed voor je 
zijn ook want het kan zorgen voor omkering 
van de ontwikkeling van diabetes type 2, een 
mogelijke voorbode van hartproblemen. Als 
je de complexe koolhydraten in het standaard 
voedingspatroon vervangt door quinoa, kan 
dat leiden tot een lagere bloedsuikerspiegel – 
waarmee deze verandering in het voedingspa-
troon van vitaal belang kan zijn voor iedereen 
die prediabetisch is.
Onderzoekers van onder meer de Open Uni-
versiteit van Catalonië in Barcelona maten de 
effecten van quinoa op een groep van negen 
oudere volwassenen met prediabetes. De 
deelnemers volgden allemaal vier weken lang 
hun standaarddieet met complexe koolhydra-
ten, gevonden in granen en groenten, voordat 
ze deze koolhydraten vervingen door quinoa, 
een ‘pseudograan’ met complexe koolhydra-
ten en een compleet eiwitprofiel. Tegen het 
einde van het vier weken durende quinoa-dieet 
waren de deelnemers afgevallen, hadden ze 
een lagere BMI en een kleinere tailleomvang. 
Tijdens het quinoa-dieet werd een iets hogere 
koolhydraatinhoud gemeten dan in de weken 
met het standaarddieet. De hoeveelheid lipiden 
en aminozuren was hoger en de scores op de 
glycemische index (een maat voor de hoeveel-
heid bloedglucose) waren lager. Deze gegevens 
wijzen erop dat hun risico op het ontwikkelen 
van diabetes type 2 ook was afgenomen.
Nutrients, 2022; 14(11): 2331
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Nordic walking  
beste oefening  
voor hartpatiënten
Nordic walking - wandelen met gebruik van stok-
ken die ook het bovenlichaam trainen - is één van 
de beste soorten lichaamsbeweging om je alge-
hele gezondheid en welzijn te verbeteren. Volgens 
onderzoekers is het beter dan een zeer intensieve 
training, vooral voor mensen die herstellen van een 
ernstige hartaandoening. Patiënten met coronaire 
hartziekte (CHZ) hebben een verminderd functio-
neel vermogen, een lagere kwaliteit van leven en 
een verhoogd risico op een nieuwe hartaanval. Ze 
krijgen soms te horen dat ze zouden moeten bewe-
gen, maar volgens onderzoekers van het University 
of Ottawa Heart Institute vinden velen regelmatig 
wandelen moeilijk vol te houden, vaak omdat ze 
zich vervelen.
Gedurende drie maanden probeerden de on-
derzoekers verschillende oefeningen uit op 130 
hartpatiënten: een zeer intensieve intervaltraining 
(high-intensity interval training, HIIT), een middel-
zware duurtraining (medium-to-vigorous-inten-
sity continuous training, MICT) en nordic walking. 
Er werd gekeken naar eventuele verbeteringen 
in functionele capaciteit, kwaliteit van leven en 
depressie. Alle drie de vormen van lichaamsbe-
weging droegen bij aan een vermindering van 
depressie en verbetering van het functionele ver-
mogen, maar de grootste verbeteringen werden 
gezien bij degenen die aan nordic walking deden. 
Over het geheel genomen vertoonden de beoefe-
naren van nordic walking een algehele verbetering 
van 19 procent, vergeleken met een verbetering 
van 13 procent in de HIIT-groep en 12 procent in de 
MICT-groep.
Can J Cardiol, 2022; 8(8): 1235–43

 
Goede nachtrust 
zorgt dat je niet 
aankomt
Wil je afvallen? Respecteer dan je natuurlijke 
biologische klok, dat betekent slapen als het 
nacht is en wakker worden als het licht is. Want 
als je die natuurlijke cyclus overhoopgooit, 
vliegen de kilo’s eraan. Dat is de natuurlijke 
beschermingsreactie van het lichaam tegen 
wat het ziet als een stressvolle situatie, zeg-
gen onderzoekers van Weill Cornell Medicine. 
Wanneer we niet synchroon lopen met onze 
lichaamsklok, start ons lichaam een proces dat 
de groei van vetcellen en de insulineproductie 
stimuleert, dat weer bijdraagt aan de opslag 
van vet.
In een experiment met laboratoriummuizen 
verhoogden glucocorticoïden - stressgere-
lateerde hormonen die fluctueren met het 
dagelijkse ritme - de hoeveelheid opgeslagen 
vet binnen 21 dagen en schoot de insulinespie-
gel omhoog. ‘Als je de dieren op het verkeerde 
moment stress geeft, heeft dat een dramatisch 
effect. De muizen eten niet anders, maar een 
grote verschuiving in de stofwisseling zorgt 
voor gewichtstoename’, zegt onderzoeker 
Mary Teruel. De onderzoekers denken dat er 
bij mensen een vergelijkbare reactie zou optre-
den als ze gestrest zouden raken door versto-
ring van hun natuurlijke lichaamsklok. Het 
lijkt erop dat het lichaam bepaalt welke cellen 
vetcellen worden tijdens een rustperiode van 
vier uur, dus het zou kunnen dat een versto-
ring van die rusttijd zorgt voor een toename 
van lichaamsvet.
Proc Natl Acad Sci VS, 2022; 119(33): e2204470119
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Hond goed tegen 
stress bij kinderen
Stress is een groeiend probleem bij schoolkin-
deren, want het kan invloed hebben op hun 
leervermogen, gedrag, gezondheid en alge-
meen welzijn.
Onderzoekers van de Universiteit van Lincoln  
in Engeland probeerden verschillende stress- 
verlagende methoden uit op een groep van  
105 schoolkinderen zonder leerproblemen en  
44 kinderen van zeven scholen voor speciaal on-
derwijs. De kinderen waren 8 tot 9 jaar oud. Som-
mige kinderen hadden contact met een getrainde 
hond plus begeleider, sommigen beoefenden 
meditatie. De rest werd in een controlegroep 
geplaatst die geen stressverminderende activi-
teit uitprobeerde. De ‘hondengroep’ had een paar 
sessies van 20 minuten met een getrainde hond 
en geleider, terwijl de ontspanningsgroep even 
lang mediteerde. Na de sessies werd het cortisol-
gehalte - het stresshormoon - in het speeksel van 
de kinderen gemeten: de niveaus in de honden-
groep waren ‘significant’ lager bij alle kinderen, 
of ze nu op een reguliere of speciale school zaten, 
in vergelijking met kinderen die mediteerden of 
in de controlegroep zaten. De cortisolspiegels 
bleven tijdens de schoolperiode stijgen in beide 
laatstgenoemde groepen.
PLoS One, 2022; 17(6): e0269333

14 uur tussen 
maaltijden is beter 
voor afvallen
Als je wilt afvallen, kun je het tijdvenster  
waarin je eet het beste beperken tot een peri- 
ode van 8 uur, liefst tussen 7.00 en 15.00 uur,  
volgens onderzoekers van de Universiteit van  
Alabama. Als je deze gewoonte, die ‘inter- 
mitterend vasten’ heet, combineert met een  
caloriebeperkt dieet, kun je in 14 weken wel  
6,3 kg verliezen. De onderzoekers testten de  
‘eettijdvenster’-methode op een groep van  
90 zwaarlijvige mensen. Deze groep ging over 
op een caloriebeperkt dieet en de helft at alleen 
tussen 07.00 en 15.00 uur. Het voedselvenster 
bleek het gewichtsverlies een enorme boost te 
geven. Degenen die op normale tijden aten, vie-
len ongeveer 4 kg af, de groep die het speciale 
dieet volgde én intermitterend vastte, verloor 
2,3 kg extra. En had een lagere bloeddruk en 
verbeterde stemming en slaap.
Het eettijdvenster betekent dat het lichaam  
16 uur vast, wat de vetverbranding stimuleert. 
Ongeveer 40 procent van de deelnemers zei van 
plan te zijn om na afloop van het onderzoek 
door te gaan. Voorstanders van intermitterend 
vasten zeggen dat het lichaam vet begint te 
verbranden na ongeveer 14 uur zonder eten; als 
je later op de avond, rond 19.00 uur eet, betekent 
dit dat je de volgende dag pas rond 9.00 uur zou 
moeten ontbijten.
JAMA Intern Med, 2022; 182(9): 953-62
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Verslaving als kans 

Een ‘oplossing’ 
van buitenaf
Arold Langeveld

Meteen na het ontwaken doe ik iedere 
dag opnieuw iets wat ik mezelf kwalijk 
neem. Ik zie mijn hand naar mijn 
telefoon reiken. Ik check WhatsApp, 
mail en dan volgen Nos.nl, Twitter, 
en meestal ook nog Instagram. Ik 
veroordeel het in mezelf. Maar toch 
doe ik het, omdat ik dan nog even ben 
verlost van het moeten beginnen aan 
de dag. Ik voel me er ongemakkelijk bij. 
Dat gevoel onderdruk ik door ermee 
door te gaan. Zou het mechanisme 
onder mijn gedrag gelijk kunnen zijn 
aan dat van elke verslaving? 
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Vroeg of laat in ons leven vraagt onze 
binnenwereld om aandacht, doordat 
zich gevoelens aandienen waar we 
onder lijden. Het leren omgaan met 
gevoelens is voor de meesten van ons 
echter geen structureel onderdeel 
van onze opvoeding en scholing 
geweest. In onze jeugd hebben we al-
lemaal de overtuiging meegekregen 
dat er zowel positieve (‘goede’) als 
negatieve (‘slechte’) emoties bestaan. 
Doordat we hebben geleerd die waar-
den toe te kennen aan onze emoties, 
proberen we de negatieve weg te 
drukken en de positieve vast te hou-
den. Het is hierdoor vanzelfsprekend 
geworden dat onze gevoelens lijken 
te worden bepaald door iets wat zich 
buiten onszelf afspeelt, waardoor we 
dus ook in die buitenwereld zijn gaan 
zoeken naar zaken die onze binnen-
wereld positief moeten beïnvloeden. 
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DE VICIEUZE CIRKEL  
VAN GEBRUIK

De neiging om zogenaamd negatieve 
emoties te willen verwijderen door 
iets van buitenaf tot ons te nemen, 
heeft ons niet verlaten toen we 
eenmaal volwassen werden. Ook als 
volwassene weten we ons nog steeds 
geen raad met ongemak, spanning 
of lijden en willen we daar zo snel 
mogelijk een eind aan maken. Het 
komt simpelweg niet in ons op dat je 
ergens last van mág hebben. Sterker 
nog, dat je jezelf met het onbehagen 
kunt verbinden door dit ten volle toe 
te laten en nieuwsgierig te zijn naar 
wat je precies voelt. Die mogelijk-
heid hebben we niet meegekregen, 
waardoor veel van onze energie gaat 
naar het willen creëren van ‘goede’ 
gevoelens en het weg zien te krijgen 
van ‘slechte’ gevoelens. Daarbij ko-
men middelen of activiteiten op ons 
pad, die een snelle oplossing kunnen 
bieden voor de gevoelens of ervarin-
gen die we afwijzen. Wanneer we 
voelen dat zo’n middel of activiteit 
ons helpt de ongewenste gevoelens 
te onderdrukken, kan zich onge-
merkt een verslaving ontwikkelen. 

De essentie van iedere verslaving is 
dan ook dezelfde: het is een tijdelijke 
‘oplossing’ van buitenaf voor wat 
zich vanbinnen in ons afspeelt.
Je verslavingsgedrag bestaat uit 
patronen waar je niet voor kiest. 
Ze hebben zich ergens in je leven 
meester van je gemaakt. Het woord 
patroon komt niet voor niets van het 
Franse woord patron, wat ‘baas’ bete-
kent, en deze patronen lijken dan ook 
krachtiger te zijn dan het lichaam 
waar ze in opkomen. Patronen laten 
ons middelen gebruiken en dingen 
doen die iets te bieden hebben, maar 
waar je een prijs voor betaalt als je er 
mateloos in wordt. Dit gaat over mid-
delen en activiteiten die je misschien 
nooit als verslavend hebt willen zien, 
denk aan succes, geld, seks, contact, 
spullen, smartphone, sport, part-
ner, televisiekijken, je kind(eren), 
je huis, status, werk, snoep, crypto, 
avontuur, vrienden, pijnstillers, 
roddelen, piekeren, je huisdier, zelf-
hulpboeken, internet, hobby, klagen, 
beleggen, romantiek of spirituele 
ervaringen. Het gaat om menselijke 

Je verbinding met 
je smartphone lijkt 
geen reden tot zorg 

behoeften die je - als je er structureel 
iets in jezelf mee uit de weg gaat - 
een dwangmatig karakter kunnen 
krijgen. We ervaren het als normaal 
dat we daarbij streven naar meer, 
anders, minder, verder en beter. Dat 
we zoeken, zoeken, zoeken en maar 
niet duurzaam vinden. 

Verslaving is geen afwijking
Iedereen kent de kracht van versla-
ving. Ik zie verslaving daarom niet 
als een afwijking of ziekte, maar 
als een universele en menselijke 
reactie. Het fenomeen verslaving 
is standaard meegeleverd met ons 
mens-zijn en daardoor beschouwen 
de meeste mensen hun dwangmatige 
mateloosheid ook als normaal en niet 

Gedachte:  
Ik ben niet goed 

genoeg zoals ik ben.
Het is niet goed  

zoals het is.

Gedrag: 
Gebruik van een  

middel of het uitvoeren  
van een activiteit om je  
gevoel te ontvluchten.

 
Gevoel: 

Spanning, onvrede, 
angst, frustratie, 

boosheid, eenzaamheid 
of verkramping.
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Een tijdelijke 
‘oplossing’ van 
buitenaf voor 
wat zich binnen 
in ons afspeelt

Verslaving als kans 
Van vluchten naar voelen
Arold Langeveld
Uitgeverij: Samsara
ISBN: 978949322890 0
304 pagina’s
€ 24,90

als een verslaving. Denk maar eens 
aan iets als het gebruik van sociale 
media: dat veel mensen acht of meer 
uren per dag op hun mobieltje kijken 
zonder dat er alarmbellen afgaan, 
is op zijn minst opmerkelijk. Het is 
overduidelijk verslavingsgedrag, al 
heeft het geen zichtbare lichamelijke 
gevolgen en denken we er niet wer-
kelijk last van te hebben. Abnormaal, 
afwijkend en zorgelijk of zelfs zieke-
lijk vinden we een verslaving pas als 
het om obsessief gebruik van bij-
voorbeeld drank, drugs, pillen, seks, 
gamen, kopen, eten (en niet-eten), 
porno of gokken gaat, en dan in zo’n 
frequentie en intensiteit dat er sprake 
van ‘schade’ is. Dan pas gaan we ons 
zorgen maken, de omgeving door-
gaans eerder dan de gebruiker zelf. 
Persoonlijk maak ik een onderscheid 
tussen middelen en activiteiten die 
we gewoon lekker vinden en gebruik 
en gedrag waarmee we ongewenste 
gevoelens onderdrukken. Dan 
wordt de verslaving namelijk steeds 
opnieuw van brandstof voorzien om-

dat we met het onderdrukken door 
gebruik weer hebben bewezen dat 
het waar is dat ‘we niet goed genoeg 
zijn’ (zie afbeelding De vicieuze cirkel 
van gebruik).
De meeste verslavingen blijven daar-
om heel lang bij ons. Zolang je nog 

redelijk gezond bent, geld verdient, 
voelt dat er van je gehouden wordt en 
je een dak boven je hoofd hebt, heb 
je geen urgente reden om met het ge-
bruik te stoppen. Het middel biedt je 
dan ogenschijnlijk meer dan de prijs 
die je ervoor betaalt. Dat geldt voor 
veel verslavingen die we als onschul-
dig zien. We hebben ze natuurlijk lie-
ver niet, maar we hebben er ook weer 
niet zo’n last van dat we er iets aan 
gaan doen. Dat is ook het geval bij de 
momenteel grootste verslaving op 
onze planeet, de intieme verbinding 
die we hebben met onze smartphone. 
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Gevoelens 
van schuld 
en schaamte 
maken dat 
je vast blijft 
zitten

Die verslaving heeft in feite niets te 
maken met je telefoon of met de me-
dia die je ermee kunt bereiken, maar 
alles met het verliezen van je ‘zelf- en 
omgevingsbewustzijn’. Je verbinding 
met je smartphone lijkt geen reden 
tot zorg omdat iedereen veel op zijn 
telefoon zit, er geen sprake lijkt te zijn 
van lichamelijk of geestelijk verval 
en je jezelf met legitieme redenen 
kunt wijsmaken dat je je smart-
phone écht nodig hebt. Dat je relaties 
eronder lijden, dat je slechter slaapt 
en je niet werkelijk beschikbaar bent 
voor het hier en nu, nemen we daarbij 
op de koop toe. Het is alsof je in twee 
films leeft. De live film, je echte leven, 
waarin je zintuiglijk verbonden bent 
met wat zich in en buiten jou afspeelt 
en een tweede film die je betreedt via 
je smartphone, waarmee je afstand 
neemt van de live gebeurtenissen, 
gedachten, gevoel, je lichaam (ge-
daante) en je gedrag (zie afbeelding 
Het ‘G-circus’).
Het is alsof je door je gebruik door 
een nooduitgang naar jouw per-
soonlijke niemandsland verdwijnt, 
waarna je niet meer bewust bezig 
bent met wat er live te beleven is. Je 
gaat op in alle informatie die daar te 
vinden is en reduceert het leven tot 
dat wat er op dat moment op je beeld-
scherm te zien is. Dat geeft rust, en 
omdat je smartphone altijd dichtbij 
en dus direct beschikbaar is, geeft 

het ook rust op de momenten waarop 
we niet zozeer zoeken naar die rust, 
maar de leegte van het moment wel 
voor ongemak zorgt. Wachtend voor 
een stoplicht, op de trein, of in een 
wachtkamer grijp je als vanzelf naar 
je smartphone om wat tijd te doden. 
Dat kan zomaar uitmonden in een 
dagelijkse schermtijd van negen 
uur. Heb je dan een probleem met 
je smartphone of met het toelaten 
van verveling, leegte of stilte? Je zou 
eens in kaart kunnen brengen op 
welke momenten je meer of minder 
in je smartphone verdwijnt. Zijn dat 
momenten waarop je je gewoon goed 
voelt, behoefte hebt aan bepaalde 
informatie en je je smartphone dus 
ook weer met gemak kunt wegleg-
gen? Of zie je je hand vooral naar je 
smartphone grijpen op die momen-
ten waarop je je helemaal niet zo 
goed voelt? Op de momenten waarop 
je ergens van baalt? Van jezelf 
misschien? Of wanneer je iets wilt 
uitstellen omdat je ertegen opziet? 
Wanneer dat het geval is, dan kun 
je de verbinding met je smartphone 
gerust als verslavend bestempelen. 
Het is een lastige verslaving omdat 
de prijs die je ervoor betaalt nog 
steeds te klein is om er écht iets aan 
te willen of moeten doen. Je baalt van 
de frequentie van je gebruik, maar 
omdat er nog geen werkelijk verlies 
of onherstelbare schade is ontstaan, 
zullen perioden van mateloos ge-
bruik, beperkt gebruik, minderen 

van het gebruik, en opnieuw een 
toename elkaar afwisselen. 
Heb je de moed om te zien dat het 
mechanisme onder jouw verslavende 
verbinding met je telefoon hetzelfde 
is als dat van iemand met een al-
cohol-, drugs- gok-, seks-, werk- of 
pillenverslaving? Zou je met meer 
compassie kunnen kijken naar je 
medemens die niet zijn smartphone 
of dagelijkse yoga, maar rode wijn als 
verslavende verbinding heeft ‘geko-
zen’? Hij haalt er namelijk hetzelfde 
uit, het even ergens in opgaan om 
tijdelijk van zichzelf af te zijn. Of 
misschien juist om een leegte waarin 
hij zichzelf zou kunnen tegenkomen 
even niet te hoeven ervaren?

Een ander perspectief
Het afgelopen jaar vertelde ik in 
mijn omgeving geregeld dat ik over 
verslaving aan het schrijven was 
en altijd kwamen er dan verhalen 
los; verhalen over het eigen gebruik 
van mijn gespreksgenoten en over 
de verslavingen van mensen in hun 
omgeving. Wat ze deelden was een 
diepgaande identificatie met hun 
gebruik en hun gevoel van schuld en 
schaamte als direct gevolg daarvan. 
Door ook deze gevoelens van schuld 
en schaamte weer te verdoven, zijn 
ze vast komen te zitten in de verstik-
kende leefstijl die met verslaving 
gepaard gaat. In mijn boek Verslaving 
als kans vraag ik je om open te staan 
voor de mogelijkheid dat je gebruik 
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HET ‘G-CIRCUS’

De verslaving aan je 
middel of je gedrag 
is niet de kern van 
het probleem. Het 
gevecht met jezelf 
houdt je gevangen. 
Het leren kennen 
en doorzien van je 
‘zelf’ gaat je helpen 
vrij te worden.

niet de kern van je probleem is. Je 
gebruik is een reactie op de pijn, het 
verdriet, de verveling, de leegte en de 
machteloosheid die eronder schuil-
gaan en camoufleert de verwarring 
die je ervaart over wie je bent. Het is 
een vlucht voor wat zich in en buiten 
je manifesteert en waarvan niemand 
je geleerd heeft hoe je ermee om zou 
kunnen gaan. En daarmee doet zich 
de kans van je leven voor. Door te 
stoppen met vluchten en te begin-
nen met voelen wat je zo lang hebt 
onderdrukt, leer je je ‘zelf’ kennen; 
een ontmoeting die je achteraf voor 
geen goud had willen missen.
Ik wil je laten kennismaken met een 
ander vertrekpunt, met een manier 
van denken waarin vraagtekens 
worden gezet bij het bestaan van 
een ‘ik’ dat schuld draagt voor hoe 
je leven gelopen is. In mijn boek 
onderzoeken we de mogelijkheid 
dat je ten diepste onschuldig bent 
en dat je gebruik en verslaving nooit 
hebben kunnen bepalen of verande-
ren wie jij werkelijk bent. Ik vraag je 
daarbij open te staan voor de reële 
mogelijkheid dat het middel waar 
jij afhankelijk van bent geraakt zijn 
functie verliest als je je ware identi-
teit ontdekt, als je je realiseert wie je 
bent zonder je verhaal over je zoge-
naamd mislukte zelf. En dat je inziet 

Gebeurtenis

Gedrag

Gedachten

Gevoel

Gedaante
Gebruik

dat er pas verandering kan komen 
wanneer je niet meer in conflict bent 
met het ‘zelf’ dat je afwijst. De eerste 
stap die hierin gezet mag worden, 
is het vrede sluiten met je huidige 
situatie, inclusief de aanwezigheid 
van een verslaving. Het hoort er 
blijkbaar allemaal bij en vormt geen 
onoverkomelijk probleem als je 
bereid bent om je verslaving als kans 
te zien en te stoppen met denken 
dat het verkeerd is gegaan en dat er 

iets ‘mis’ met je is. Dit zou het begin 
kunnen zijn van het bewandelen van 
een pad in het teken van zelfaccepta-
tie, zelfcompassie en zelfliefde; een 
nieuw pad dat je in staat stelt om je 
leven zo vorm te geven dat je je erin 
thuis kunt voelen; een leven waarin 
je geen reden meer ervaart om ervan 
weg te willen vluchten. 
Het maakt niet uit hoe je daar komt. 
Misschien stop je met gebruiken en 
word je daardoor herinnerd aan wie 
je bent. Of herinner je je al eerder wie 
je bent en stopt het gebruik met jou? 
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Toine de Graaf

‘Niet bewezen.’ Dit verwijt 
klinkt al snel wanneer het gaat 
over homeopathie. Toch is een 
indrukwekkende hoeveelheid 
wetenschappelijk onderzoek 
beschikbaar die het effect van 
homeopathische verdunningen 
ondersteunt. Waaronder 
fundamenteel onderzoek rond 
‘waterfenomenen’, waarvoor 
de Franse immunoloog Jacques 
Benveniste (1935-2004) de basis 
legde. En: dit type onderzoek 
geeft ook de bioresonantie 
ofwel ‘informatiegeneeskunde’ 
de wind in de rug.

Benveniste legde de basis

Fundamenteel 
‘waterbewijs’ 
homeopathie

Mensen, en dus ook artsen, hebben soms een harde ‘kop’. 
Meer dan eens stokt de medische vooruitgang omdat 
nieuwe inzichten of bevindingen haaks staan op wat 
artsen is aangeleerd. Dit verklaart bijvoorbeeld waarom 
binnen de reguliere geneeskunde nog steeds lacherig 

wordt gedaan over homeopathie. Zo spreekt de chirurg 
die een te klein sneetje maakt, guitig van een ‘homeopa-
thische’ incisie. Terwijl er al vanaf begin jaren negentig 
van de vorige eeuw wetenschappelijk bewijs is voor de 
effectiviteit van homeopathie. En: dit bewijs kan zich 
moeiteloos meten met het bewijs voor reguliere middelen. 
In de vorige editie van Medisch Dossier (jaargang 25, num-
mer 1) kon je hier uitgebreid over lezen.
Het vooroordeel dat homeopathie eenvoudigweg niet kán 
werken, blijkt uiterst hardnekkig. Volgens critici staat 
homeopathie nu eenmaal haaks op de natuurwetenschap. 
Omdat bij het verdunningsproces alle moleculen van de 
werkzame stof uiteindelijk verdwijnen, zou een homeo-
pathisch middel geen effect kunnen hebben. Want dat 
is wat artsen hebben geleerd tijdens hun basisopleiding. 
Echter: wat volgens artsen ‘nu eenmaal niet kan’, lijkt in 
toenemende mate ‘wel’ te kunnen. Dit weten we dankzij 
onorthodox onderzoek, dat zich richt op de wonderlijke 
kwaliteiten van water. 

‘Onmogelijk’
De ‘peetvader’ van dit type wateronderzoek was de 
Franse immunoloog Jacques Benveniste, die in 2004 over-
leed. In de jaren tachtig experimenteerde hij met een in 
water opgeloste biologisch actieve stof. De oplossing werd 
tienvoudig verdund en deze verdunningsstap werd steeds 
herhaald. Volgens Benveniste bleven de hoge verdunnin-
gen biologisch actief. Dit was volgens de geldende inzich-
ten onmogelijk, omdat door de vele verdunningsstappen 
geen actieve bestanddelen meer in het water aanwezig 
konden zijn. In 1988 publiceerde Benveniste zijn resulta-
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ten in het natuurwetenschappelijke tijdschrift Nature.1 
Dit luidde het einde in van zijn wetenschappelijke car-
rière. Hij kreeg veel kritiek en zijn fondsen droogden op 
door de bijzondere bevindingen rond het ‘geheugen’ van 
water. Zelf sprak hij overigens liever van de ‘informatie’ 
in water. 
Hoe omstreden ook als onderzoeker: Jacques Benveniste 
kreeg navolging. De geest was namelijk uit de fles. De 
materie bleef onderzoekers intrigeren. Na de millenni-
umwisseling werd ook in ons land voortgeborduurd op 
het werk van de Fransman. Die ging bijna veertig jaar ge-
leden trouwens zeer behoedzaam te werk: hij gaf pas na 
vier jaar ruchtbaarheid aan zijn resultaten, waarvan hij 
de implicaties bepaald niet onderschatte.2 In dat opzicht 
veranderde weinig, want ook het Nederlandse onderzoek 
naar de geheimen van water voltrok zich voornamelijk 
in stilte. 

Onbegrepen waterfenomenen
De kar van het Nederlandse onderzoek werd mede 
getrokken door prof. dr. ir. Cees Buisman, directeur van 
waterinstituut Wetsus in Leeuwarden en hoogleraar aan 
Wageningen University. Buisman geldt als een weten-
schapper met een ruime blik. Vorig jaar nog verscheen 
een boek (De mens is geen plaag) waarin hij wijst op de pro-
blemen die worden gecreëerd door ‘de chemische weg van 
de farmacie’.3 Buisman pleit onder meer voor een revival 
van de kruidengeneeskunde en investeringen in onder-
zoek naar natuurlijke middelen tegen (infectie)ziekten. 
Het wateronderzoek werd voornamelijk verricht door 
scheikundig technoloog Cees Kamp. Hij had jarenlange 
ervaring met het adviseren van privépersonen en grote 
ondernemingen over waterbehandeling, en zodoende ook 
met ‘vitalisatie en energetisering’. Bij Wetsus bestudeerde 
Kamp, onder het toeziend oog van Buisman, onbegrepen 
waterfenomenen. Dit had uiteindelijk moeten resulteren 
in een wetenschappelijk proefschrift en een promotie, 
maar zover kwam het niet. In 2009 zag het er nog allemaal 
veelbelovend uit voor Kamp. In dat jaar verzorgde hij 
samen met Buisman een opmerkelijke duo-presentatie 
tijdens een congres van de Artsen voor Biofysische 
geneeskunde en Bioinformatie therapie (ABB) in Utrecht. 
Buisman en Kamp spraken daar voor het eerst publieke-
lijk over hun bijzondere onderzoek, en ook over eerdere 
bevindingen van vakgenoten. Zo haalde Kamp een studie 
aan uit 1995, waarbij een afgesloten buisje met daarin een 
D30 homeopathische verdunning werd gehangen in een 

aquarium met kikkervisjes.4 De homeopathische verdun-
ning wist door het glas heen de visjes fysiologisch te be-
invloeden. Omdat Benveniste ook na te zijn verguisd zijn 
werk voortzette, beschikken we over een verklaringsmo-
del voor dit opmerkelijke fenomeen: de zogeheten theorie 
van de ‘moleculaire signalen’.2

Soort versterker
In de biowetenschappen gaat men voor de communicatie 
tussen biologisch actieve moleculen uit van de sleutel en 
sleutelgattheorie. Deze theorie houdt in dat een molecuul 
met biologische activiteit, bijvoorbeeld een enzym, een 
specifieke vorm heeft. Wanneer dit actieve molecuul een 
cel nadert, past het precies op een uniek sleutelgat: de 
zogenaamde receptor. Wanneer de twee op elkaar zitten, 
is dit een signaal voor de cel om een bepaalde activiteit te 
starten. Bijvoorbeeld het produceren van een bepaalde 
stof. Volgens deze theorie zouden molecuul en receptor 
spontaan op elkaar botsen.
Echter: statistisch gezien is de kans dat het sleutelmole-
cuul de receptor vindt, bijzonder klein. Bovendien zouden 
actieve moleculen zoals eiwitten en enzymen, die verhou-
dingsgewijs groot zijn, relatief lange afstanden moeten 
afleggen om de receptoren te bereiken. Eigenlijk gaan bio-
chemische reacties veel te snel voor dit langzame trans-
port. Benveniste ontdekte dat het mogelijk is bepaalde 
functies binnen cellen op een andere manier dan langs 
biologische weg te activeren. Benveniste gebruikte laag 
frequente elektromagnetische signalen om biologische 
activiteit in een cel te induceren. Het is al langer bekend 
dat moleculen specifieke frequenties uitzenden. Voor 

Vanaf begin jaren 
negentig is er bewijs 
voor homeopathie
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Benveniste werd één plus één twee: elektromagnetische 
signalen afkomstig van de moleculen zelf zouden de basis 
vormen voor communicatie tussen de actieve moleculen 
en de cellen. 
Dit model past veel beter bij de snelheid waarmee bioche-
mische reacties plaatsvinden. Benveniste ontdekte tevens 
dat dit soort biologische communicatie alleen in water 
werkt. In ons lichaam, dat voor circa 70 procent uit water 
bestaat, bevinden zich ongeveer tienduizend moleculen 
water per eiwitmolecuul. Water lijkt een soort verster-
ker te vormen voor biochemische, moleculaire signalen. 
Benveniste werd tijdens zijn leven verweten een soort 
loopjongen te zijn van de homeopathie, maar dit verwijt 
was feitelijk niet compleet: hij bewees met zijn late onder-
zoeksinspanningen ook de bioresonantie ofwel ‘informa-
tiegeneeskunde’ een enorme dienst.

Watervitalisatie
En feitelijk deed scheikundig technoloog Kamp het-
zelfde. Hij richtte zijn onderzoek naar onbegrepen 
waterfenomenen vooral op ‘watervitalisatie’ ofwel 
waterverlevendiging. De motivatie hiervoor was de 
paradox tussen de enorme marktgroei op het gebied 
van watervitalisatie en het ontbreken van inzicht in een 
werkingsmechanisme. Fabrikanten van ‘waterverleven-
digers’ of ‘vitalisers’ claimen dat schadelijke frequenties 
(trillingen) in water teniet kunnen worden gedaan, 
waardoor water in energetische zin wint aan levensop-
bouwende kracht. Watervitalisatie kan plaatsvinden 
door water door een bepaalde vorm te laten stromen, 
bijvoorbeeld een kraanstuk waarin het op speciale wijze 
wordt gewerveld met een spiraalvormige, naar binnen 
gerichte beweging. Maar water kan bijvoorbeeld ook 
worden geleid langs energetische dragers, waarbij het 
via resonantie wordt gevitaliseerd.
Watervitalisatie is omstreden, net als homeopathie, om-
dat het werkingsmechanisme zich niet logisch laat ver-
klaren. Maar dit weerhield Kamp er niet van onderzoek 
te doen, dat bovendien werd gesponsord door serieuze 
partners als sanitair-gigant Coram, drinkwaterleveran-
cier Brabant Water, Waterschap De Dommel en Waterlab 
Noord. De vraag dringt zich op waarom deze organisa-
ties investeerden in een gevoelig onderzoeksthema als 
watervitalisatie. Het antwoord is simpel: omdat het in de 
praktijk werkt – net als homeopathie.

Legio toepassingen
Watervitalisatie kent al jarenlang legio toepassingen in 
ons land, bijvoorbeeld in koelsystemen, de glastuinbouw 
en melkveebedrijven. En inmiddels ook in de schoon-

heids- en wellnessbranche. Zo ervaren kappers minder 
kapperseczeem door het zachtere, gevitaliseerde water. 
In het Westland maken onder meer bloementelers ge-
bruik van waterverlevendigers. Zij laten zich hierbij in de 
eerste plaats leiden door economische motieven, omdat 
ze zo kunnen besparen op middelen: in stilstaand water 
ontstaat na een paar dagen bacteriegroei, met gevitali-
seerd water duurt dit weken. Populair in de tuinbouw 
werd onder meer de ‘Grander’, die is ontwikkeld door de 
Oostenrijker Johann Grander. Hierbij brengt speciaal 
gemaakt water zijn energetische structuur over op niet-
verlevendigd water, zonder er rechtstreeks mee in contact 
te komen. Voor de gemiddelde scepticus klinkt dit waar-
schijnlijk nog merkwaardiger dan homeopathie, waarbij 
de werkzame stof tenminste nog rechtstreeks in aanra-
king is geweest met het water.
Al in 2008 maakte het Vakblad voor de Bloemisterij melding 
van de hype in het Westland.5 ‘Honderden zogeheten 
waterverlevendigers zijn er verkocht in de tuinbouw’, 
luidde de openingszin. Terwijl dit van kwekers destijds 
een behoorlijke investering vroeg: ‘Voor een tuinbouwbe-
drijf van 4 à 5 ha volstaat meestal een capaciteit van 35 m3 
per uur. Een richtprijs voor deze uitvoering is € 10.000.’ 
Die investering betaalde zichzelf terug: vervuiling van 
onder andere algen en voedingsstoffen sloeg niet meer 
neer in het leidingsysteem. ‘Als ik de kosten afzet tegen 
andere middelen die ik regelmatig tijdens de teelt inzet 
om verstopping te voorkomen, dan is het aankoopbedrag 
een schijntje’, vertelde een anonieme rozenteler.

Kappers hebben 
minder kapperseczeem 
door het zachtere, 
gevitaliseerde water
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Die anonimiteit werd mij in die periode toegelicht door 
een ‘insider’, die dat ook weer anoniem deed. ‘Telers zijn 
bang te worden uitgelachen’, vertelde hij me in de wandel-
gangen van het ABB-congres van 2009. ‘Daarnaast zien 
ze dermate goede resultaten, dat ze het uit concurrentie-
overwegingen liever voor zichzelf houden.’ Inmiddels 
durven steeds meer kwekers zich openlijk uit te spreken 
over hun ervaringen met watervitalisatie. Een van de 
eersten was Frank van Kleef, van Royal Pride in Mid-
denmeer. In 2014 kreeg hij bezoek van het kritische tv-
programma Tros Radar. Op dat moment werkte hij al bijna 
tien jaar met een vitaliser, wat volgens hem resulteerde in 
een sterker gewas dat minder vatbaar is voor ziekten en 
plagen. De scepsis binnen de wetenschappelijke wereld 
liet Van Kleef verder koud: ‘Ik vind het prima dat de we-
tenschap overal een verklaring voor zoekt. Maar als iets 
werkt, dan werkt het.’

Brug slaan
Kamp liep uiteindelijk vast in zijn zoektocht naar die 
wetenschappelijke verklaring. Helemaal verrassend is 
dat niet, gelet op de eerdere ervaringen van Benveniste. 
Kamp beseft heel goed hoe lastig het is om sceptici te over-
tuigen. Hij haalde in 2014, tijdens een conferentie over de 
stand van het fundamenteel onderzoek naar homeopa-
thie, de illustere uitspraak aan van Albert Einstein: ‘Het 
is gemakkelijker om een atoom te splitsen dan een idee te 
veranderen.’ Kamp slaagde er uiteindelijk niet in om zijn 
wetenschappelijke proefschrift over water af te ronden. 
Hij verklaarde dit zelf mede door de ‘ongrijpbaarheid’ van 
het fenomeen water en het ‘gebrek aan, als door de op-
drachtgever als voldoende gepercipieerde, reproduceer-
bare resultaten’. Kortom: bij zijn proeven met water kreeg 
hij niet steeds identieke uitkomsten. ‘De onpeilbaarheid 
van het fenomeen levend water is hiermee wel bevestigd’, 
aldus Kamp op zijn website Watiswater.nl.
Tijdens diezelfde conferentie in 2014 betoogde Kamp dat 

Prima dat de 
wetenschap 
overal een 
verklaring voor 
zoekt, maar als 
iets werkt, dan 
werkt het

de bijzondere eigenschappen van water kunnen helpen 
om een brug te slaan tussen de aanhangers en de bestrij-
ders van homeopathie. Hij suggereerde om bij de bewijs-
voering voor de werking van homeopathie het potentieel 
van water nadrukkelijker aan te wenden. Want dat Kamp 
het ‘licht’ heeft gezien, staat wel vast. Dit schreef hij bij-
voorbeeld al in 2005 over het mechanisme achter homeo-
pathie: ‘Stel we brengen een hoeveelheid van de werk-
zame stof X in water. Eenmaal gemengd en opgelost, is elk 
molecuul van X omgeven door watermoleculen. Het wa-
ter gaat zich nu op een bepaalde manier organiseren om 
het molecuul X heen. Het vormt een uniek netwerk van 
waterstofbruggen en organiseert zich zo, dat het zo goed 
mogelijk om het molecuul X heen past. Deze clustering 
om het molecuul, heeft effecten op de gehele oplossing of 
het gehele mengsel. Zo ‘weet’ het water dat molecuul X 
zich erin bevindt. Als er nu verdund wordt blijft, hoewel 
zich steeds minder moleculen X in de oplossing bevinden, 
de clustering van het water wel in stand. Op deze manier 
blijft de informatie behouden, zelfs wanneer er geen mo-
lecuul X meer in de oplossing aanwezig is.’2 
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Zoveel logischer:

Menstruatietrots

Hoe kan het toch dat we nog altijd zo weinig waardering voor 
menstruatie hebben? De helft van de wereldbevolking krijgt er 
zo’n veertig jaar lang mee te maken. We weten waar het fenomeen 
voor dient - zonder menstruatiecyclus bestonden we niet. Toch zijn 
de schaamte én het kennisgebrek nog altijd groot. Wat jammer is, 
vindt menstruatiedeskundige Paula Kragten. Op het gebied van 
gezondheid laten we daarmee nogal wat kansen liggen.

Paula Kragten
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‘Gefeliciteerd! Vanaf nu ben je een vrouw. Je kunt zwan-
ger worden!’ 
Met die optimistische boodschap beleven veel meisjes 
hun menarche ofwel eerste menstruatie. Als er tenminste 
aandacht aan deze levensveranderende mijlpaal wordt 
besteed. Op veel plekken in de wereld denken meisjes nog 
altijd dat ze doodgaan als zij voor het eerst bloeden, bij 
gebrek aan voorlichting. Ook mét uitleg over hoe het bio-
logisch werkt of hoort te werken - van ouders/opvoeders 
of tijdens de biologieles op school - blijft het doorgaans bij 
een eenmalige felicitatie. Vanaf dan word je vooral geacht 
discreet te menstrueren. 

Tampon verstopt in je mouw
Voor menstruatie is verbluffend weinig waardering. 
Anders dan voor de andere kant van de vruchtbaar-
heidsmedaille: zwangerschap. Terwijl je die twee za-
ken onmogelijk los van elkaar kunt zien. Bij bloederige 
bevallingsverhalen - inknippen, uitscheuren - gaat de 
koffie rond. Maar als we menstrueren verstoppen we onze 
tampons en maandverband in onze mouw, uit schaamte. 
Merkwaardig, die aanhoudende ongemakkelijkheid. 
Maar menstruatieschaamte zit diep ingebakken. Dat 
zie je terug in de taal. Wereldwijd zijn zo’n vijfduizend 
eufemismen in kaart gebracht waarmee we het woord 
menstruatie proberen te omzeilen. We hebben het bij-
voorbeeld over hygiëneproducten, een begrip dat op 
onreinheid wijst. Of anders over verbandmiddelen, een 
term die eveneens knipoogt naar medische toestanden. 
Ook het bekendste synoniem in ons taalgebied - onge-
steld - suggereert dat we met een ziekte van doen hebben. 
Terwijl het eigenlijk een teken van gezondheid is.

Zonder menstruatie geen kinderen
Hoe kan dat, vraag je je af? Trots is zoveel logischer dan 
ongemakkelijkheid. We weten inmiddels precies waar 
dat weekje bloeden voor dient. Zonder cyclus bestonden 
we niet. Ook mannen plukken hier - vrij letterlijk - de 
vruchten van. Daarbij is het geen zeldzaamheid. De halve 
wereldbevolking moet zo’n 2600 dagen van haar leven 
met menstruatieproducten in de weer. Reken maar uit:  
13 keer per jaar, gemiddeld 5 dagen per keer en dat dan 
zo’n 40 jaar lang. Dat is bijna 7 jaar aan één stuk. 
Als je de geschiedenis bekijkt, is de ongemakkelijkheid 
nog wel te begrijpen. Vrouwen die dagenlang bloeden 
zonder dood te gaan waren best eng natuurlijk - en het 
duurde lang voordat de link met de voortplantingscy-
clus werd gelegd. In een poging het fenomeen te duiden, 
ontstond het idee dat menstruerende vrouwen onrein 
waren en dat je hen dus maar beter uit het openbare leven 
(de keuken, het gebedshuis, de stal) kon verbannen. Het 
derde boek van het Oude Testament (Leviticus) windt er 

geen doekjes om. ‘Als een vrouw ongesteld is, dan is zij 
zeven dagen onrein. Ze moet zeven dagen apart wonen. 
Iedereen die haar aanraakt, is tot de avond onrein. Alles 
waarop ze in die periode zit of ligt, is onrein.’
De Griekse medicus Hippocrates (ca. 460-370 v.Chr.) - ‘va-
der van de westerse geneeskunde’ - dacht dat de maande-
lijkse bloeding een vorm van ontgiften was. De Romeinse 
amateurwetenschapper Plinius de Oudere verhaalde in 
zijn encyclopedie Naturalis Historia (1e eeuw na Chr.) over 
de vernietigende kracht van menstruatiebloed: ‘De wijn 
wordt zuur, bloemen verwelken, zaden verdrogen, bijen-
volken sterven, zelfs de spiegel wordt dof en ivoor verliest 
zijn glans.’ Wie nu denkt ‘dat was vroeger’: tot in de jaren 
zeventig van de vorige eeuw werd door wetenschappers 
over het wel of niet bestaan van menotoxine (menstrua-
tiegif) gediscussieerd.

Doorlekken superstoer?
Als je bedenkt welke mythische krachten aan het feno-
meen werden toegedicht, dan had het muntje gemakkelijk 
de andere kant uit kunnen rollen. Dan was menstruatie 
geen teken van zwakte, maar van kracht geweest. In dit 
(maand)verband is het legendarische essay uit 1978 van de 
Amerikaanse feministe Gloria Steinem een aanrader. ‘If 
Men Could Menstruate’: als mannen konden menstrueren 
dan vonden we doorlekken waarschijnlijk superstoer. 
Belangrijker: dan waren er ongetwijfeld meer adequate 
behandelopties voor menstruatieproblemen geweest.

Menstruatie als kracht
Uitzonderingen bevestigen de regel. Een handjevol 
natuurvolken staat inderdaad aanmerkelijk positie-
ver tegenover menstruatie(bloed), laat antropologisch 
onderzoek zien. Australische Aboriginals zetten men-
struatiebloed in voor de behandeling van wonden en 
kneuzingen. In Slowakije werden ongestelde vrouwen en 
meisjes op een slee over de akkers voortgetrokken vanuit 
de gedachte dat dit de grond vruchtbaarder maakt. Noord-
Amerikaanse Indianen, zoals de Apachen en Cherokee, 

TIEN KEER VAKER
Een paar honderd jaar geleden menstrueerden 
vrouwen zo’n vijftig keer in hun leven, nu is dat 
al gauw vijfhonderd keer. Door verbeterde 
leefomstandigheden is de gemiddelde me-
narcheleeftijd de afgelopen eeuwen gedaald. 
Daarbij waren vrouwen - bij gebrek aan anti-
conceptiemiddelen - vaker zwanger, gaven zij 
langere perioden borstvoeding en haalden zij 
maar zelden de menopauzeleeftijd. Welk ef-
fect dit heeft op de gezondheid van vrouwen is 
nog onvoldoende onderzocht.
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geloofden dat menstruatiebloed een bron van vrouwelijke 
kracht was die vijanden kon vernietigen. Om die reden 
werd bij een stammenoorlog de tipi waarin vrouwen in 
hun maantijd verbleven als eerste aangevallen en is de 
viering van de menarche nog altijd een van de belangrijk-
ste rituelen; een ceremonie die dagenlang duurt.
In het overgrote deel van de wereld is het muntje de 
andere kant op gerold en zorgt eeuwenoud bijgeloof er 
nog altijd voor dat meisjes en vrouwen kansen missen, 
bijvoorbeeld doordat zij school en werk moeten verzui-
men. Die negatieve houding ten aanzien van een relatief 
klein onderdeel van de totale vruchtbaarheidscyclus 
levert onaanvaardbare gezondheidsrisico’s op. In de 
medische wetenschap is het mannenlichaam sinds jaar 
en dag de standaard. Wetenschappelijk onderzoek is 
traditiegetrouw op mannelijke proefdieren en proefper-
sonen uitgevoerd - juist omdat de vrouwelijke cyclus voor 
ruis zou zorgen. Als gevolg daarvan worden symptomen 
die alleen bij vrouwen voorkomen vaak als ‘afwijkend’ 
omschreven en zijn medicijnen doorgaans onvoldoende 
op vrouwen getest.

Kostbare informatie
Terecht dat menstruatie- en cyclusgerelateerde proble-
men hoger op de politieke en wetenschappelijke agenda 
staan - al is er nog een enorme genderkloof te dichten. 
Over de impact van de menstruatiecyclus is nog verba-
zingwekkend veel onbekend. Maakt het uit in welke fase 
van de menstruatiecyclus je cardiologisch onderzoek on-
dergaat? Duidelijk is wél dat menstruatie (lengte van de 
cyclus, menstruatieduur, hoeveelheid bloedverlies en pijn 
en de psychische/emotionele impact) kostbare informatie 
prijsgeeft over iemands welbevinden. Je kunt menstru-
atie in die zin als een vijfde vitale functie beschouwen, 
naast circulatie (hartslag), ademhaling, bewustzijn en 
lichaamstemperatuur. Een belangrijke diagnostische 
tool. Een gezonde cyclus is een teken dat je sterk genoeg 
bent om je voort te planten en dat je lichaam naar behoren 
functioneert. 
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Problemen en oplossingen
Menstruatieproblemen komen vaak voor. De top 3: men-
struatiepijn, hevig menstrueel bloedverlies (HMB) en de 
angst om door te lekken, blijkt uit een recente enquête van 
WomenInc.1 Onderzoek onder 42.879 Nederlandse vrou-
wen tussen de 15 en 45 jaar liet eerder zien dat een derde 
van de vrouwen wordt beïnvloed in het dagelijks functi-
oneren.2 Zij verzuimen sport, werk en sociale afspraken 
- vaak zonder de daadwerkelijke reden te noemen - elke 
maand opnieuw. Vervolgonderzoek maakte duidelijk dat 
dit gemiddeld 1,3 dagen arbeidsverzuim oplevert en een 
productiviteitsverlies van 8,9 dagen per jaar.3 
Rond blijven lopen met menstruatieklachten is zelden een 
goed idee. Extreme pijn, hevig bloedverlies, plotselinge 
cyclusveranderingen en extreme stemmingswisselingen 
kunnen op een onderliggende, medische aandoening 
wijzen. Denk aan endometriose, adenomyose, het Poly-
cysteus Ovarium Syndroom (PCOS), HMB, een stollings-
stoornis of PreMenstrual Dysphoric Disorder (PMDD). 
Te veel vrouwen lopen té lang door met ernstige klachten 
voordat zij professionele hulp zoeken, vanuit het idee dat 
ongemak er nu eenmaal bij hoort. De gemiddelde diagno-
setijd bij aandoeningen als endometriose, PMDD of HMB 
is becijferd op 7 tot 12 jaar.4

Voor vrouwen zelf ligt hier ook een taak. Inzicht krijgen 
in de vier fasen van de menstruatiecyclus - folliculaire 
fase, ovulatiefase, premenstruele fase en menstruatiefase 
- is iets waarmee je je voordeel kunt doen. In elke fase 
functioneer je anders. Anders is niet per se slechter. Het 
is niet voor niets dat meer en meer topsporters gebruik-
maken van een menstruatiecoach en hun voedings- en 
trainingsschema op hun cyclus afstemmen, voor maxi-
maal resultaat. 
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Effectief  
bij trauma

Meis Thewissen

Onder invloed van ontwikkelingen op 
het gebied van zowel neuroscience 
als kennis over de dynamiek van de 
gevolgen van trauma, is er een groeiend 
aantal behandelmethoden die effectief 
gebruikmaken van de werking van het brein. 
Integral Eye Movement Therapy (IEMT) is in dit 
kader een uiterst doeltreffende benadering 
die direct met het brein werkt en in enkele 
sessies jarenlange psychisch-emotionele 
klachten kan verlichten of oplossen.

Integral Eye 
Movement 
Therapy
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Dat je via de ogen het brein kunt bewerken zodat het effect 
van traumatiserende ervaringen kan worden verlicht, 
ontdekte psychologe Francine Shapiro eind vorige eeuw. 
Zij beschreef het fenomeen voor het eerst in 1989 en 
noemde het Eye Movement Desensitization and Reproces-
sing (EMDR). Zij ontwikkelde de methode op grond van 
een eigen ervaring, die min of meer per toeval ontstond. 
Zoals Einstein de relativiteitsleer ontdekte op het ach-
terbalkon van een tram in Wenen, zo ontdekte Shapiro 
EMDR tijdens een wandeling in het bos. Ze merkte dat 
het snel bewegen van haar ogen haar nare gedachten 
verminderden. Terwijl ze tijdens het wandelen haar ogen 
van boomtop naar boomtop liet gaan, merkte ze dat haar 
negatieve gedachten afnamen in kracht.
De Brit Andrew T. Austin borduurde voort op behande-
ling van trauma en emotie via de ogen en ontwikkelde 
een methode die effectief en eenvoudig is: Integral Eye 
Movement Therapy (IEMT). 

Effectieve aanpak
Austin werkt als therapeut in zijn eigen praktijk in 
Sussex. Hij heeft een achtergrond als verpleegkundige 
op de Spoedeisende Hulp, neurochirurgie en klinische 
neurologie. Vanuit zijn werkveld viel hem op dat re-
guliere praattherapie vaak te weinig effectief is bij de 
aanpak van trauma door ingrijpende levenservaringen, 
Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) en chronische 
emotionele problematieken. Hij kreeg vaak te maken 
met complexe trauma-ervaringen waarbij het ondoenlijk 
bleek om elk trauma apart te behandelen. Cliënten of pa-
tiënten zouden jaren therapie nodig hebben om klachten 
te verlichten. 
Hij ging vanuit zijn kennis van de neurologie op zoek 
naar een manier die deze en andere klachten meer effec-
tief kon aanpakken. 
Hij combineerde technieken uit Neuro Linguïstic Pro-
gramming (NLP), de hypnotherapie, EMDR, psychothe-
rapie en andere disciplines tot een even praktische als 
effectieve aanpak die hij Integral Eye Movement Therapy 
noemde. Met integral bedoelt hij dat het brein, de geest, het 
lichaam en taal integraal worden ingezet en aangezet bij 
een behandeling.
Om zijn methode te toetsen op effectiviteit, verbleef 
Austin maandenlang in vluchtelingenkampen in India. 
Niet alleen onderzocht hij hier de effectiviteit van zijn 
methode, maar ook de reden waarom de ene vluchteling 
niet en de andere wel PTSS ontwikkelt. Vanaf de start 

heeft IEMT een hoge vlucht genomen. Inmiddels zijn er 
in de twaalf landen over de hele wereld IEMT-practitio-
ner opleidingen.

Imprint
Op YouTube zijn filmpjes te vinden waarin Austin helder 
en vaak ook humoristisch uitlegt hoe IEMT werkt. Hij 
schuwt boude uitspraken niet en heeft uitgesproken 
meningen die hij zonder aarzeling ventileert. Daar kun je 
van alles van vinden - en dat gebeurt ook - maar het doet 
niets af aan zijn methode. Hij demonstreert op YouTube 
de even eenvoudige als effectieve praktijk van IEMT.
IEMT is een mix van taal, oogbeweging en handbeweging 
die met elkaar een methodische aanpak vormen voor het 
verlichten van klachten waarbij in het algemeen vaak 
eerst wordt gedacht aan psychologische of psychothera-
peutische hulp. Het gaat om de behandeling van trauma, 
terugkerende beperkende emoties zoals angst, negatieve 
identiteitsbelevingen en blokkerende herinneringen. 
IEMT gaat ervan uit dat in het brein imprints zijn opge-
slagen die tot een denk- en gedragspatroon hebben geleid. 
Omdat veel imprints zijn ontstaan in de eerste zes jaar 
van het leven, zijn de denk- en gedragspatronen die hier 
het gevolg van zijn, meestal onbewust. Soms zijn ze zelfs 
ontstaan nog voordat het brein in staat was om bewuste 
herinneringen aan te maken. Immers tot tweeëneenhalf 
jaar is het brein nog niet in staat om herinneringen aan te 
maken en ze reproduceerbaar op te slaan. Soms is het ge-
volg van trauma, of de reactie erop tot de persoon of diens 
identiteit gaan behoren, zodat het niet langer herkenbaar 
is als een gevolg van een traumatische imprint. Terwijl 
het wel de grondslag vormt voor denken, handelen en 
ervaringen in het heden. Waarmee het heden dus belast is 
vanuit het verleden, of je het nu merkt of niet.

Neuroplasticiteit
Anne ten Brinke leidt in Nederland een van de instituten 
waar IEMT wordt onderricht. Zelf is zij opgeleid door 

32

Behandelwijze



Een herinnering is geen 
feit, het is een beleving 
van de werkelijkheid

TRIGGER RESPONS
Een koppeling tussen een ervaring en een 
reactie kunnen we verklaren door de manier 
waarop onze hersenen emoties aanleren. Zoals 
in het volgende voorbeeld van cognitief neuro-
wetenschapper Linda de Voogd, waarin wordt 
uitgelegd hoe we angst aanleren.
De opbouw van angst gebeurt door een 
neutrale aanleiding (bijvoorbeeld een geel 
blokje op een computerscherm laten zien) te 
combineren met een nare impuls, zoals een 
kleine elektrische schok op een vinger die pijn 
veroorzaakt. Na voldoende herhalingen van de 
combinatie geel blokje en pijnprikkel, waarbij 
het brein het blokje koppelt aan de pijn, roept 
het zien van het blokje direct angst (voor de 
pijn) op. Los van het feit of de schok ook daad-
werkelijk volgt. Het zien van het blokje alleen al 
geeft de angstreactie. 

Austin in Engeland en hij verleende haar de licentie om 
in Nederland zijn methode te onderrichten. Ze heeft de 
toepassingsmogelijkheden van IEMT zodanig uitgebreid 
dat deze aanpak geschikt is voor het werken met Hoog 
Sensitieve Personen (HSP) en voor stressreductie en burn-
out preventie. 
Over de imprints waarop IEMT zich richt zegt Ten Brinke: 
‘Hoewel ‘oude’ imprints behoorlijk wat kunnen aanstu-
ren in ons denken en doen, liggen ze niet voorgoed vast. 
Dat is het goede nieuws en precies ook waar IEMT uiterst 
effectief gebruikmaakt van de kracht van ons brein. 
De kracht van het brein is namelijk zijn flexibiliteit: het 
kan nieuwe dingen leren, nieuwe herinneringen ma-
ken, andere volgordes inrichten en oude herinneringen 
overschrijven. In ons brein wordt voortdurend informatie 
gefilterd, toegevoegd, verwijderd, opgehaald, opnieuw 
geordend en bijgewerkt. Per seconde 40.000 bits. Het brein 
past onze herinneringen aan door de ervaringen die we 
opdoen in ons leven. Herinneringen lijken daardoor soms 
ongrijpbaar, maar vanuit IEMT gezien is dit gegeven zeer 
hoopgevend. IEMT maakt gebruik van dat flexibele talent 

van het brein waarbij herinneringen die ons belemmeren 
of de emoties die aan die herinnering zijn gekoppeld, wor-
den opgelost of overschreven. Het vermogen van het brein 
om te veranderen heet neuroplasticiteit.’
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Trauma belast het 
heden met het verleden

Geheugen
IEMT richt zich op hoe het brein of het lichaam herin-
neringen heeft opgeslagen en welke koppelingen er met 
bijvoorbeeld emoties of reacties zijn gemaakt. Ten Brinke: 
‘De aanmaak van herinneringen is een functie van het 
brein die we nodig hebben om te kunnen overleven. Het 
brein zorgt er bijvoorbeeld voor dat we gevaar herken-
nen en de juiste reactie kunnen vertonen. We vluchten 
of we vechten, we zoeken bescherming, we schreeuwen 
om hulp. Een herinnering is echter nooit een vaststaand, 
onveranderlijk gegeven. Het is een optelsom van zin-
tuigelijke informatie, die gekoppeld is aan gevoelens en 
gedachten. ‘Daarmee is een herinnering het best te om-
schrijven als een innerlijke representatie van de werke-
lijkheid. Een beleving. En omdat geen enkele herinnering 
voor de eeuwigheid vastligt en de hersenen bovendien in 
staat zijn om welke herinnering dan ook te overschrijven 
of in een andere combinatie te zetten, kunnen we met het 
veranderen van de herinnering ook de combinaties die de 
herinnering vormen, veranderen.
‘Er zijn vier ‘soorten’ van geheugen en IEMT werkt met 
een specifiek geheugen. We bezitten een kennisgeheugen, 
een verhalend geheugen, een emotioneel geheugen en een 
bewegingsgeheugen. Elk geheugen heeft een eigen aan-
sturing vanuit een specifiek gebied in de hersenen. Je kunt 
dus niet zeggen dat je geheugen op één bepaalde plek in 
het brein is gelokaliseerd. Het hangt van de informatie en 
de ervaring af waar je brein probeert de informatie onder 
te brengen als een herinnering. Bij IEMT gaan we voorbij 

aan het kennisgeheugen. We werken met het emotionele 
geheugen om op een diepere laag, juist bij de vaak onbe-
wuste imprint, uit te komen. Dan bedoel ik het moment 
waarop in een ver verleden een koppeling is gemaakt 
tussen zintuiglijke input uit de omgeving - horen, zien, 
proeven, ruiken, voelen - en een reactie in het lichaam’, 
zegt Ten Brinke.

Behandeling
Annemarie* heeft zich met IEMT laten behandelen na een 
incident in haar relatie waarbij sprake was van trau-
matiserend, grensoverschrijdend gedrag: ‘Mijn partner 
kneep met beide handen mijn keel dicht tijdens een ruzie. 
Ik had twee glazen in mijn handen en kon me niet direct 
verdedigen. Ik verlamde, de schok was enorm. Ik weet bij-
voorbeeld niet meer wat er kort daarna gebeurde. Ik weet 
alleen dat ik op een gegeven moment weer kon denken 
en toen mijn koffer heb gepakt en ben gegaan. In eerste 
instantie kon ik er niet eens over praten. Ik moest steeds 
huilen en raakte in paniek. Tijdens de IEMT-behandeling 
werd mij ook gevraagd dat gevoel te beleven en voor me 
te zien wat ik me nog wel herinnerde. De behandelaar zat 
op een paar meter recht voor me en terwijl ik mijn emotie 
voelde en me focuste op de herinnering aan de ervaring, 
moest ik met mijn ogen haar handbeweging volgen. Van 
links naar rechts, ook diagonaal en soms meer naar boven 
en dan weer meer naar beneden. Dit werd een paar keer 
herhaald. Ik moest telkens een cijfer geven aan de intensi-
teit van mijn emotie. Na vier keer herhalen van de hand-
beweging voor een bepaalde tijd, veranderde het cijfer 
waarmee ik de intensiteit uitdrukte, van een negen naar 
een twee. Mijn hartkloppingen bleven achterwege als ik 
weer aan het incident dacht en ik voelde ook geen tranen 
meer. Ik ben nog wel verdrietig als ik bedenk dat dit me 
gebeurd is, maar paniek voel ik niet meer.’
Asheera* probeerde IEMT uit om van haar chroni-
sche angstklachten af te komen: ‘Ik ben opgegroeid in 

Anne ten Brinke heeft in 
Nederland al honderden IEMT-
practitioners opgeleid die vanuit 
hun eigen praktijken IEMT-
behandelingen geven. Momenteel 
werkt ze samen met Maastricht 
University om de werking van IEMT 
in het brein meetbaar en zichtbaar 
vast te leggen. 

Andrew T. Austin, grondlegger 
van IEMT
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HERINNERING ALS 
CHEMISCH PROCES 
Elke herinnering is een interpretatie van de 
werkelijkheid zoals die in het brein wordt 
aangemaakt. Via de zintuigen komt informa-
tie in het brein. Eerst in de thalamus, die alles 
verzamelt en die zenuwcellen activeert die 
razendsnel met elkaar communiceren. Dat 
gaat via elektrische signaaltjes die over lange 
afstanden worden getransporteerd, daar 
zorgen de neurotransmitters voor en die gaan 
uiterst nauwkeurig te werk. Ze zoeken naar 
exact het juiste slotje waar de sleutel op past 
die ze meedragen. Is dat eenmaal gedaan, dan 
volgen er chemische reacties in verschillende 
hersengebieden, al naargelang het doel van de 
informatie. De amygdala voegt een emotie toe, 
de hippocampus heeft het vermogen om een 
nieuwe herinnering aan te maken en andere 
herinneringen lang te bewaren.

 

Beeld: Renee Clausing, Bron: Herseninstituut

Zuid-Afrika, en vanwege mijn huidskleur heb ik daar 
de lelijkste kanten van de apartheid gezien. Ik heb als 
kind geweld, misbruik, angst en onrechtvaardigheid op 
grote schaal meegemaakt.’ Asheera werkt als psychi-
atrisch verpleegkundige en woont in de omgeving van 
Utrecht. Zij is getrouwd met een Nederlandse man en 
heeft twee kinderen.
‘Ik heb allerlei reguliere en alternatieve therapieën 
gevolgd omdat ik mijn angsten en trauma’s niet op mijn 
kinderen wilde overdragen. Geen van de therapieën die ik 
heb gevolgd bleek zo effectief als IEMT. Met enkele sessies 
zijn veel herinneringen neutraler geworden. Ik leef niet 
meer voortdurend in angst, integendeel. Ik ben nu meest-
al rustig en kalm. En ik slaap eindelijk gewoon. Het enige 
is dat ik echt moet wennen aan mijn nieuwe ik; dat ik niet 
meer die zorgelijke, angstige vrouw ben.’
Ten Brinke legt uit wat de interventie door oogbewegin-
gen in het brein veroorzaakt. ‘Specifieke oogbewegingen 
uitgevoerd op de ervaring waarbij voor de eerste keer 
het gevoel ontstond, de bronervaring, helpen om de daar 
vastgelegde trigger respons-koppeling te ontkoppelen. Ze 
verminderen de activiteit in de amygdala, dus de emotie, 
en de herinnering is neutraler en gaat in het geheugen-
netwerk. Op QEEG-scans is te zien dat er nieuwe ver-
bindingen worden gelegd tussen breingebieden waar te 
weinig verbinding was en dat verbindingen waar te veel 
energie naar toegaat, worden geneutraliseerd. Het brein 
komt tot rust.’
Los van opleiden, onderzoeken en schrijven over IEMT en 
het gepassioneerd verbreiden van de methode, behandel-
de Ten Brinke zelf jarenlang mensen met IEMT. Hoewel 
ze momenteel geen individuele sessies meer doet, spreekt 
ze met dankbaarheid over het werk. ‘Het is prachtig om te 
zien hoe je vrij eenvoudig, op korte termijn en zonder een 
diep-therapeutische relatie aan te hoeven gaan, mensen 
een betere kwaliteit in hun leven kunt geven.’ 
* Namen zijn vanwege privacy gefingeerd.
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De onderzoekers, onder leiding van Joanna Moncrieff van 
het University College London (UCL), bekeken 17 studies 
waarbij meer dan 160.000 mensen betrokken waren. De 
conclusie? Er is geen verband tussen depressie en een laag 
serotonineniveau in de hersenen.1 Mensen die aan een 
chronische depressie lijden, hebben dus dezelfde sero-
toninewaarden als gezonde mensen. Sommige onder-
zoekers zeggen dat al jaren. In 2005 concludeerde Jeffrey 
Lacasse van de Florida State University dat ‘er geen enkel 
intercollegiaal getoetst artikel is dat echt overtuigend de 
beweringen ondersteunt over een serotoninetekort bij 
psychiatrische aandoeningen, terwijl er wel veel bewijs is 
voor het tegendeel’.2

Toch is het idee dat mensen met een depressie een tekort 
hebben aan serotonine, stevig verankerd in het publieke 
bewustzijn. Uit een enquête bleek dat 80 procent van de 
mensen gelooft dat de theorie een feit is.3 En te oordelen 
naar het alsmaar stijgende gebruik van SSRI’s (selectieve 
serotonine-heropnameremmers), doet de huisarts dat 

Bryan Hubbard

Veel mensen geloven dat depressie 
het gevolg is van een chemische 
disbalans in de hersenen. Maar die 
theorie klopt niet: depressieve 
mensen hebben evenveel serotonine 
als ieder ander. Depressie heeft 
niet te maken met een chemische 
disbalans in de hersenen. Een groot 
onderzoek leidde tot dit inzicht.

ook. Naar schatting zal de markt voor SSRI’s tussen 2020 
en 2027 met 22,5 procent groeien en dan zo’n 16,86 mil-
jard euro waard zijn. Dat is een hele hoop geld voor een 
geneesmiddel waar geen patent meer op zit.4

Hoe kan het dat een theorie waar geen bewijs voor is, 
zoveel invloed krijgt? Het idee was afkomstig van de 
farmaceutische industrie. Die zag er wel brood in om 
een chemisch stofje te leveren dat een ander chemisch 
stofje - serotonine - kon veranderen, en het hardnekkige 
probleem van depressie kon oplossen. Het was ook heel 
aantrekkelijk voor mensen die worstelden met chro-
nische depressie. En natuurlijk ook voor artsen, die zo 
eindelijk hun patiënten konden helpen.
Het idee dat een chemische disbalans de primaire oor-
zaak is, stamt uit 1965. Toen kwamen de onderzoekers 
Seymour Ketty en Joseph Schildkraut met deze hypo-
these. Maar hoe ziet dat verstoorde evenwicht eruit en 
hoeveel serotonine hebben we nodig om de hersenen ge-
zond te houden? Op die vragen hadden ze geen antwoord. 
Daarom moest de psychiatrie al nooit veel van de theorie 
hebben. De ‘bijbel’ van de psychiatrie, de DSM (Diagnostic 
and Statistical manual of Mental disorders), noemt een laag 
serotoninegehalte niet eens als mogelijke oorzaak van 
depressie. Ook het American psychiatric press textbook of 
clinical psychiatry is niet bepaald enthousiast en noemt 
de hypothese ‘onbevestigd’.5 Andere onderzoekers heb-
ben bewezen dat de hypothese niet klopt. Ze probeerden 
depressies op te wekken bij een aantal moedige deel-
nemers door het serotoninegehalte in hun hersenen te 
verlagen. Maar niemand voelde zich anders aan het eind 

Nieuwe inzichten over

Depressie
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van het experiment.6 Dus lang voordat de farmaceutische 
industrie zich op de chemische-disbalans-theorie stortte, 
hadden onderzoekers al aangetoond dat die niet klopte. 
In een experiment uit 1975 verhoogden onderzoekers 
de serotoninewaarden in de hersenen van depressieve 
patiënten. Ze gaven hun L-tryptofaan: een aminozuur 
dat een voorloper is van serotonine. Maar de deelnemers 
zeiden dat hun stemming niet verbeterde.7 Moncrieffs 
mede-onderzoeker, Mark Horovitz, psychiater aan het 
UCL, zegt: ‘Tijdens mijn opleiding tot psychiater heb ik 
geleerd dat depressie wordt veroorzaakt door een laag 
serotoninegehalte. Ik heb dat zelf ook weer aan mijn eigen 
studenten onderwezen tijdens mijn colleges. Dus toen ik 
dit onderzoek deed, was de uitkomst een openbaring voor 
me. Het voelt alsof alles wat ik dacht te weten op zijn kop 
is gezet.’

SSRI goed verkocht
Serotonine is een neurotransmitter: een signaalstof die 
zenuwimpulsen overdraagt tussen zenuwcellen, ook 
in de darmen en bloedplaatjes. SSRI’s zijn ontworpen 
om alleen in de hersenen de hoeveelheid serotonine te 
verhogen. De eerste SSRI die in 1987 op de markt kwam 
- en misschien wel de populairste van allemaal - was 
fluoxetine (Prozac®). Hoewel het een baanbrekend mid-
del was, is het ook het middel met de meeste bijwerkin-
gen. Latere varianten, zoals sertraline, werden veiliger 
geacht en worden inmiddels veel vaker voorgeschreven 
dan fluoxetine.
Volgens de cijfers van Zorginstituut Nederland gebrui-
ken meer dan 1 miljoen Nederlanders een antidepres-
sivum. Ongeveer de helft daarvan is een SSRI. De meeste 
mensen die een antidepressivum gebruiken, doen dat 
langdurig. Sommigen al meer dan tien jaar.8 Kennisor-
ganisatie het Nivel heeft onderzocht waardoor er steeds 
meer antidepressiva worden gebruikt: dat blijkt vooral te 
komen doordat huisartsen steeds meer vertrouwen heb-
ben in het nut en de werking ervan. Het is dan ook steeds 
vaker de huisarts die een antidepressivum voorschrijft, 
niet de psychiater. 

Waar is het bewijs?
Maar wat de medicijnfabrikanten beweren over een 
chemische disbalans klopt niet met de wetenschap, zegt 
Lacasse. De studies die wél een onderbouwing vonden 
voor de medicijnen waren bevooroordeeld en onbetrouw-
baar. Onderzoekers van de onafhankelijke Copenhagen 
Trial Unit analyseerden 131 studies. Ze ontdekten dat 
elke studie ‘een hoog risico op partijdigheid had en dat 
de klinische waarde discutabel was’. Wat wel duidelijk 
was, was het significante risico op ernstige bijwerkingen. 
Bekende bijwerkingen zijn misselijkheid, duizeligheid, 
hoofdpijn en zelfmoordgedachten, die sommige mensen 
zelfs tot zelfmoord hebben aangezet.9 Uit andere studies 
bleek dat middelen die niet bedoeld waren om chemische 
verstoringen te beïnvloeden, net zo effectief waren. Uit 
een Cochrane-review bleek dat tricyclische middelen 
(een ander soort antidepressiva) net zo goed werkten.10 En 
het natuurgeneesmiddel sint-janskruid blijkt zelfs beter 
te werken dan een SSRI, maar dan met minder bijwerkin-
gen.11 In één onderzoek bleek zelfs een placebo beter te 
werken dan het medicijn.12

Een verdoofd gevoel
Toch betekent dit niet dat depressieve mensen die zich 
beter voelen door een SSRI, zichzelf voor de gek houden. 
Antidepressiva hebben namelijk wel invloed op de che-
mische stoffen in je hersenen: ze hebben een verdovend 
effect. Net als alcohol. Emotionele pieken en dalen worden 
afgezwakt. Dat zorgt helaas ook voor minder zin in seks: 
één van de meest voorkomende bijwerkingen van SSRI’s. 

Tijdens dit 
onderzoek werd 
alles wat ik dacht 
te weten op zijn 
kop gezet

38

Ziekte, kwaal of klacht



WAT IS  
DEPRESSIE?
Één op de zeven mensen krijgt op zeker moment 
in zijn leven te maken met een depressie. Maar de-
pressie kan voor de één een heel andere ervaring 
zijn dan voor de ander. Dat wordt bevestigd door 
de psychiatrie. Voor de diagnose depressie moet 
een patiënt vijf van de tien depressiesymptomen 
hebben. Denk aan slapeloosheid, minder plezier 
in activiteiten, vermoeidheid en concentratiepro-
blemen. Dus dat betekent dat de ene patiënt vijf 
andere symptomen kan hebben dan de andere, en 
toch dezelfde diagnose krijgt. De serotonine-theo-
rie klopt niet, weten we inmidels. Toch denken veel 
psychiaters nog steeds dat depressie op de één of 
andere manier te maken heeft met hersenen die 
niet goed functioneren. Anderen zeggen dat het 
ingewikkelder ligt. De British Psychological Society 
stelde in een rapport dat ‘depressie het best kan 
worden gezien als een ervaring, of een reeks erva-
ringen, in plaats van een ziekte. De ervaring die we 
depressie noemen, is een vorm van leed. De ernst 
van het leed zelf en de gebeurtenissen en omstan-
digheden die eraan ten grondslag liggen, kunnen 
levensveranderend en zelfs levensbedreigend 
zijn. Maar het een ziekte noemen, is slechts één 
manier om ernaar te kijken, met voor- en nadelen.’1 
Moncrieff is het daarmee eens. Volgens haar kan 
depressie bijvoorbeeld een reactie zijn op nega-
tieve ervaringen in de kindertijd. Of op traumati-
sche gebeurtenissen op volwassen leeftijd, zoals je 
partner of baan verliezen.
De oorzaak kan ook lichamelijk zijn. Depressie kan 
het gevolg zijn van een traag werkende schildklier 
of een infectieziekte, zoals de ziekte van Pfeiffer. 
Dan heb je een medische behandeling nodig. Is er 
geen duidelijke biologische oorzaak? Dan kunnen 
behandelingen zonder medicijnen een depres-
sieve patiënt veel meer opleveren dan een SSRI. 
Denk hierbij vooral aan gespreks- of lichaamsge-
richte therapieën.
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1.  British Psychological Society, ‘Understanding 

depression’, 9 oktober 2020, bps.org.uk
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maart 2021, fortunebusinessinsights.com

5.  PLOS Med, 2005; doi: 10.1371/journal.pmed.0020392 
6.  Pharmacopsychiatry, 1996; 29(1): 2–11
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10.  Cochrane Database Syst Rev, 2005; 2000(4): 
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11.  BMJ, 2005; 330(7490): 503
12.  JAMA, 2002; 287(14): 1807–14

Een medicijn dat emoties onderdrukt, is op de korte 
termijn prettig voor iemand die zich ellendig, angstig of 
verward voelt, schrijft Moncrieff. Maar langdurig een me-
dicijn slikken dat je hersenchemie verandert, kan schade-
lijke effecten hebben. En dan te bedenken dat een kwart 
van de mensen die een SSRI gebruiken, dat al meer dan 
tien jaar doet. Bovendien zijn de medicijnen verslavend. 
‘De hersenen veranderen omdat ze proberen de effecten 
van het medicijn tegen te gaan. Dus als mensen dan een 
dosis vergeten of ermee stoppen, krijgen ze ontwennings-
verschijnselen’, zegt Moncrieff. Ze adviseert iedereen die 
een SSRI gebruikt om zowel een lijst te maken met bijwer-
kingen, als met voordelen. Zo kun je beter beslissen of je 
ermee wilt doorgaan of niet.
Als je wilt stoppen met SSRI’s, wees dan wel heel voor-
zichtig. Je hersenen hebben zich namelijk aangepast aan 
de chemische veranderingen door de medicijnen. Je kunt 
ernstige ontwenningsverschijnselen krijgen die lang 
kunnen duren. Dus bouw antidepressiva langzaam af en 
altijd in overleg met je behandelaar. 
Dit artikel verscheen eerder in WDDTY okt 2022.
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Droogvasten 
versterkt het 
immuunsysteem

Michelle Slater

Michelle Slater had zoveel last 
van de ziekte van Lyme dat 
ze haar bed nauwelijks meer 
uitkwam. Maar toen ontdekte 
ze een bijzondere therapie die 
in Rusland al jaren gangbaar is: 
droogvasten. Binnen een paar 
maanden waren haar klachten 
verdwenen.

Vroeger was ik bedlegerig, soms 
maandenlang. In 2012 kreeg ik te 
horen dat ik Lyme had. De specialis-
ten trokken alles uit de kast om me 
te helpen, maar ik werd niet beter. Ik 
woonde in Connecticut, vlak bij het 
stadje Lyme waar de ziekte in 1977 
voor het eerst werd vastgesteld. Ik 
maakte graag lange wandelingen in 
de bossen van Connecticut en Mas-
sachusetts, en daar komen veel teken 
voor. Een paar jaar later had de ziekte 
me volledig uitgeput. Er was weinig 
meer van me over. Elke ochtend werd 
ik doodmoe wakker. Zelfs de sim-
pelste dingen kostten me heel veel 
moeite. En dat ging maar door, dag in 
dag uit. 

Vasten 
tegen  
Lyme
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Tegen die tijd had ik elk onderzoek, 
elk boek, elk medisch tijdschrift 
over Lyme gelezen. Ik had met mijn 
eigen lijf geëxperimenteerd alsof ik 
een proefdier was. Ik had werkelijk 
alles geprobeerd, op één ding na. Ik 
had weleens gehoord van de Rus-
sische arts Sergey Filonov. Hij had 
een behandeling ontwikkeld waarbij 
je minimaal negen dagen niets eet 
of drinkt, zelfs geen water: droog-
vasten. Op zijn website stond dat hij 
daarmee ziekten had genezen. Maar 
je moest je wel maandenlang op het 
droogvasten voorbereiden. Daarbij 
moest je steeds langer achter elkaar 
vasten. Maar zo lang had ik niet. Mijn 
man Dimitri is in Rusland geboren en 
spreekt vloeiend Russisch. Hij nam 
contact op met Filonov, en die zei dat 
ik zo snel mogelijk naar zijn kli-
niek in Siberië moest komen nu het 
nog zomer was. Dus half augustus 
reisden mijn man en ik naar Rusland. 
Filonov luisterde naar mijn hart en 
mompelde goedkeurend. Vervolgens 
begon hij me een ‘levermassage’ te 
geven. Dat deed hij om de lever te sti-
muleren. Je lever krijgt het namelijk 
zwaar te verduren tijdens het ontgif-
tingsproces dat door het droogvasten 
in gang wordt gezet. 
Verder gebruikte hij ‘cupping’, een 
oude Chinese methode, en kenne-
lijk ook een Siberische, om cellen 

Ik at niet, dronk niet, 
liep elke dag tien 
kilometer en kreeg 
meer energie

WAT IS DE  
ZIEKTE VAN LYME?
Lyme wordt veroorzaakt door de bacterie Borrelia burgdorferi, ver-
noemd naar de ontdekker: Willy Burgdorfer. Het is in de Verenigde 
Staten de vaakst voorkomende vectorziekte (ziekte die door een dier 
wordt overgedragen). Als je door een geïnfecteerde schapenteek 
(genus Ixodes) wordt gebeten, loop je kans om ziek te worden.
De Borrelia-bacterie is een spirocheet, een van de agressiefste bac-
teriële vormen. Door haar spiraalvorm kan de bacterie zich snel door 
het lichaam verplaatsen en zich op ingenieuze wijze in gewrichten, 
cellen en organen nestelen. Ze kunnen zelfs de bloed-hersenbarriè-
re passeren. 
Omdat de teek zo klein is, kun je hem moeilijk vinden als hij zich een-
maal heeft vastgezet op je lichaam. Ondertussen voeren de spiroche-
ten een onzichtbare oorlog in het lichaam. Daardoor is het lastig om 
vast te stellen of iemand Lyme heeft.
Symptomen die vaak voorkomen zijn koorts, migraine, hoofdpijn en 
vermoeidheid. Daarom gaan veel mensen ermee naar de dokter. Maar 
die verschijnselen kunnen net zo goed bij andere ziekten horen. Als je 
bloedonderzoek laat doen en meteen wordt behandeld, lukt het vaak 
wel om Lyme met antibiotica te bestrijden.
Maar als de diagnose Lyme niet gesteld wordt en de ziekte dus niet 
behandeld wordt, wordt het een chronische infectie. En die kan je 
gewrichten, hart, hersenen en zenuwstelsel aantasten.
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te ontlasten en het lymfestelsel te 
draineren.
Filonov had Dimitri al verteld dat ik 
elke dag tien kilometer moest wande-
len en dat ik tijdens het droogvasten 
buiten moest slapen. Aangezien je 
lichaam geen voedsel of water krijgt, 
haalt het vocht uit de lucht. Dat lukt 
het beste als de patiënt zuivere berg-
lucht kan inademen in een gebied 
waar ook rivieren zijn. Nadat ik met 
vasten was begonnen, bracht Filonov 
me naar een speciale meditatieplek 
in het bos, waar drie rivieren samen-
kwamen. Hij was ervan overtuigd 
dat ik van mediteren energie zou krij-
gen. Daar bracht ik een aantal uren 
door. Ik visualiseerde dat ik helend 
wit licht inademde. Bij elke uitade-
ming stelde ik me voor dat ik zieke 
cellen uitblies. Dat zou ik de rest van 
mijn behandeling blijven doen. Ik 
schafte ook een tent aan, zodat ik 
buiten kon slapen. Elke dag voelde ik 
mijn krachten toenemen. Ik snapte er 
niets van. Ik at niet, ik dronk niet, ik 
liep elke dag tien kilometer en toch 
kreeg ik meer energie. Hoe kon dat?
Ik was al bijna negen dagen bezig en 
nog steeds ging het goed. Ik had geen 
pijn, geen dorst en ik had nergens 
last van. Ik had voor deze mara-
thon getraind: mijn lichaam was 
al voldoende vuil kwijtgeraakt om 
deze intensieve schoonmaakbeurt 
te kunnen ondergaan. De achtste 
dag was echt geweldig. Ik stuiterde 
de zonnige dag tegemoet, met meer 
energie dan ik tot nu toe had gehad. 

HOE WERKT  
DROOGVASTEN?
Sergey Filonov legt uit hoe droogvasten het lichaam geneest: ‘Michelle 
kwam met heel vervelende symptomen naar mijn praktijk. Ze had met 
tussenpozen al een aantal maanden in bed gelegen en kon niet lopen. 
De pijn in de gewrichten van haar armen en benen was slopend, en 
daardoor sliep ze ook slecht. Ze was chronisch vermoeid, had last van 
hersenmist en hoofdpijn, en had moeite om helder te denken. Ik had 
grote twijfels of zo’n mager meisje uit Amerika het droogvasten wel 
vol kon houden. Gelukkig had ik het mis. Ze was zeer gemotiveerd en 
wilde ontzettend graag beter worden.
Maar waarom helpt droogvasten bij Lyme? Dat zit zo: een ontsteking 
kan niet zonder water. Een ontstoken plek in het lichaam zwelt altijd 
op met water. Alleen in een vochtige omgeving kunnen bacteriën en 
virussen zich vermenigvuldigen. Een gebrek aan water is dus nadelig 
voor elke soort ontsteking of oedeem. Als het lichaam uitgedroogd is, 
ontstaat er tussen lichaamscellen en ziektekiemen een heftige strijd 
om water.
Lichaamscellen halen water uit micro-organismen en uit de lucht: de 
huid absorbeert vocht. Gezonde en sterke cellen krijgen bovendien 
extra energie en water. Zieke cellen, virussen en bacteriën kunnen dat 
niet. Droogvasten onderdrukt ook de ontsteking door de werking van 
glucocorticoïden, de sterkste ontstekingsremmer van het lichaam.
Van de glucocorticoïden en geslachtshormonen in ons bloed is  
70 procent gebonden aan eiwitten om ze te transporteren; slechts  
30 procent circuleert vrij in het bloed. Tijdens droogvasten worden 
deze transporteiwitten afgebroken en hun aminozuren richten zich op 
de vitale lichaamsfuncties: vooral de hersenen, hart en bloedvaten. 
Daarbij komt een grote hoeveelheid hormonen vrij die vrij door het 
bloed circuleren. De glucocorticoïden die nu in groten getale in het 
bloed voorkomen, hebben een sterk ontstekingsremmend effect op 
auto-immuunziekten, zoals reuma. 
Bovendien raakt het lichaam tijdens droogvasten giftige stoffen kwijt 
door zelfontbranding: elke cel brengt tijdens het droogvasten bij 
gebrek aan water een interne ‘thermonucleaire reactie’ op gang. Bij dit 
heftige zelfvernietigende proces wordt alles afgebroken wat overbo-
dig is.
Bij een hogere temperatuur worden alle stofwisselingsprocessen in 
het lichaam versneld. Daardoor verdwijnen de giftige stoffen die de 
ziekte veroorzaken sneller. Zelfs kankercellen stoppen met hun dode-
lijke activiteiten.
Die hogere temperatuur zorgt er ook voor dat meer interferonen 
vrijkomen. Dat zijn eiwitten die infecties bestrijden. Bij hoge tempera-
turen worden er meer afweerstoffen aangemaakt die je lichaam tegen 
ziekten beschermen, zoals fagocyten en lymfocyten. 
Simpel gezegd: droogvasten ruimt op en versterkt je immuunsysteem.
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DROOGVASTEN,  
HOE DOE JE DAT?
Voorbereiding
Twee weken voordat je met droogvasten begint, neem je elke ochtend óf 
avond 2 tabletten geactiveerde kool op een lege maag. Neem in diezelfde 
periode ook elke dag bij het opstaan 1 theelepel (aluminiumvrij) zuive-
ringszout, opgelost in 250 ml heet water.
Drink veel water, minimaal 2 liter per dag. 
Als je al reinigingsrituelen toepast, zoals droogborstelen, saunabezoek, 
cryotherapie of darmspoelingen, kun je daar gewoon mee doorgaan.
Gebruik geen suiker, en eet geen bewerkte levensmiddelen, fastfood, 
junkfood of snacks. Als dat allemaal lukt, probeer dan minder zware maal-
tijden met veel vlees en enkelvoudige koolhydraten te eten. Ik probeer 
zelf gluten en zuivelproducten te vermijden. Bij het ontbijt kun je bijvoor-
beeld bessen eten met een lage glycemische waarde. En als lunch een 
lichte salade. Voor het avondeten kun je kiezen voor gestoomde groenten 
met in het wild gevangen vis. Let op dat je vis koopt met een laag kwikge-
halte, zoals zalm of kabeljauw.
Als voorbereiding leert Filonov zijn patiënten om niet te beginnen met 
droogvasten voordat je hebt geprobeerd gewoon te vasten. Mijn advies 
is om daarvoor, dus voordat je met gewoon vasten begint, eerst een paar 
dagen alleen groene sapjes te drinken.
Op de dag vooraf aan je eerste vasten of droogvasten neem je alleen 
drinken. Begin bijvoorbeeld met versgeperst citroensap met een beetje 
water als je ’s morgens opstaat. Filonov en veel anderen adviseren 
trouwens dat elke dag te doen. Bij de lunch drink je vers groentesap of je 
eet gepureerde groentesoep. Neem als avondmaaltijd bijvoorbeeld een 
zelfgemaakte groentebouillon. Als je maar 24 uur (of 3 dagen) wilt vasten 
of droogvasten, dan kun je dat overal doen. Maar een periode van 7 of 9 
dagen droogvasten kun je alleen in de natuur doen. En dan bij voorkeur 
in de bergen en in de buurt van een beek of rivier. Dat heb ik ervaren, en 
Filonov adviseert dat ook. Het lichaam absorbeert tijdens het droogvas-
ten namelijk alle verontreiniging uit de lucht. Daarom moet je dat alleen 
doen in een gebied waar de lucht heel zuiver is. Het beste is om het onder 
begeleiding van Filonov te doen.
Als je een dag gewoon wilt vasten, bereid je dan goed voor door vooraf 
steeds minder te eten. Op de dag zelf drink je alleen water, vanaf het 
moment dat je opstaat tot de volgende morgen. Begin daarna voorzichtig 
weer met eten, bijvoorbeeld een stuk fruit als ontbijt (geen citrusvruch-
ten), en een fijngesneden salade als lunch en avondeten.
Op de avond voordat je met droogvasten begint, neem je een douche en 
gebruik je kokosolie om vochtverlies via de huid tegen te gaan.

Beginnen met vasten
Je eerste droogvasten van 24 uur begint feitelijk als je gaat slapen: 
de periode duurt dus langer dan 24 uur. Als je op vrijdagavond begint, 

Droogvasten 
verwijdert 
afvalstoffen
Filonov zei met enige regelmaat dat 
de negende dag van cruciaal belang 
zou zijn voor het genezingsproces: op 
die dag worden je cellen kleine ver-
brandingsoventjes. Dat noemt hij de 
‘ketoacidotische crisis, die de afbraak 
van cellen stimuleert’. De verbran-
ding van beschadigde cellen raakt in 
een stroomversnelling en daardoor 
voelt de patiënt zich gloeiend warm 
worden. Dat gebeurde ook bij mij. 
Toen ik de eindstreep had gehaald, 
moest ik een koudwaterbad nemen 
en warm water drinken om het vas-
ten te beëindigen. De dag erna kreeg 
ik een kom soep met broccoli, wor-
teltjes en aardappelen. Tot slot gaf 
Filonov me nog een aantal instructies 
mee, een soort persoonlijk exitcol-
lege. Hij vertelde me toen ook hoe ik 
zelf mijn lever kon masseren. 
Hij zei dat ik na 21 dagen pas echt het 
resultaat van de behandeling zou 
merken. Dan zou mijn conditie ‘ge-
weldig’ zijn. Dat was niet zo lang,  
21 dagen. Dan zou ik weten of ik 
Lyme de baas was geworden. Voor 
het eerst in jaren voelde ik geen 
pijn tijdens de vlucht; ik hoefde niet 
voortdurend te gaan verzitten.
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eet je pas weer iets op zondagmorgen. Denk erom dat je tijdens het 
droogvasten ook geen contact mag hebben met andere stoffen. Dat 
betekent niet tandenpoetsen, niet douchen en geen lippenbalsem of 
bodylotion gebruiken.
Filonov zegt dat 1 dag droogvasten effectiever is om afvalstoffen uit je 
cellen te krijgen dan 3 dagen gewoon vasten. Als je je lichaam traint om 
langere tijd te droogvasten, kun je ook koudwatertherapie gebruiken. Dat 
is bijvoorbeeld een ijsbad, een ijskoude douche of je onderdompelen in 
een ijskoude rivier.

Het vasten beëindigen
Als je op zondagochtend wakker wordt na 24 uur droogvasten, kun je  
het vasten beëindigen.
Neem een koude douche. Vul daarna een thermoskan met heet  
(bron)water.
Filonov adviseert eerst een paar keer 24 uur te droogvasten, voordat je 
begint aan een periode van 3 dagen droogvasten. Volgens Filonov komt er 
na 24 uur droogvasten een groeihormoon vrij dat een verjongend effect 
heeft. Alhoewel droogvasten de stofwisseling stimuleert zodra je het 
vasten beëindigt, kun je beter niet te veel eten na één dag vasten.
Hoe je het vasten afsluit, is heel belangrijk, zegt Filonov. ‘Daarin zit 70 pro-
cent van de therapeutische waarde; je moet dat heel nauwkeurig doen.’ 
Het vasten is namelijk niet voorbij op het moment dat je begint met iets te 
drinken. Dan begint het echte werk pas. Je moet dan keuzes maken: wat 
ga ik eten en wat ga ik drinken? Het lichaam wil het liefst snel calorieën 
opnemen na de periode van onthouding. Ik heb uit Siberië een houten 
kom meegenomen waar niet meer dan anderhalf kopje voedsel in past, en 
die kom gebruik ik altijd als ik mijn droogvasten beëindig.
Als je na een dag het droogvasten beëindigt, drink je eerst ’s ochtends 
warm water. Bij de lunch kun je een stukje vers fruit eten als je trek hebt, 
en verse groenten bij het avondeten. Als je geen trek hebt, houd het dan 
bij vloeistoffen. Ik heb namelijk gemerkt dat mijn lichaam niet zomaar 
tegen vast voedsel kan; daar moet ik langzaam naartoe werken. Blijf 
plantaardig voedsel eten, dan gaat het reinigingsproces door. Dat is vooral 
belangrijk als voorbereiding op langer droogvasten.
Op de tweede dag na het droogvasten kun je een klein beetje gierst of 
(geroosterde) boekweit als ontbijt nemen. Bij de lunch neem je groente-
soep zonder olie of zout, en bij het avondeten een salade zonder dressing. 
‘Als iemand alleen plantaardig voedsel eet’, legt Filonov uit, ‘gaat het ef-
fect van verhongeren gewoon door, zelfs als je eet.’
Afhankelijk van hoelang je hebt gevast, gebruik je de eerste 2 tot 3 weken 
erna geen alcohol, cafeïne, gekruid eten, vet, blikvoedsel, gerookt voed-
sel, zout of olie. Na 9 dagen vasten neem je een maandlang geen vlees en 
probeer ook om helemaal geen suiker meer te gebruiken.
Als je zonder begeleiding wilt droogvasten, doe dat dan de eerste keer 
niet langer dan 5 dagen, adviseert Filonov.

Filonov had me voorbereid op wat er 
komen ging: ik zou thuis weer negen 
dagen moeten vasten. Hij vertelde me 
dat veel mensen denken dat één peri-
ode van droogvasten genoeg is. Maar 
dat kan natuurlijk niet als je al jaren 
aan een ziekte lijdt. Dus thuis ging 
ik weer droogvasten. Ik wandelde 
elke dag en sliep op de veranda. Hoe 
langer ik het deed, hoe makkelijker 
het ging en hoe sterker ik me voelde. 
Maar het kostte me soms wel moeite 
om de moed erin te houden. Tijdens 
het vasten ontstond er een laag slijm 
op mijn tong, aan de randen een witte 
schuimende substantie en in het mid-
den een dikke, glimmende, lichtgroe-
ne slijmlaag. Op mijn voortanden 
zaten klonten geel slijm. Dat was in 
Siberië ook zo geweest. Om vijf uur 
’s morgens verbrak ik het vasten met 
een ijskoud bad. Weer dronk ik warm 
water, en daarmee loste het slijm op 
mijn tong langzaam op. Na enkele 
dagen was mijn tong weer mooi roze.

Kort samengevat
Als je vast, ontzeg je je lichaam 
voeding: de energiebron. Dat is nodig 
om het natuurlijke reinigingsproces 
van je cellen te starten (autofagie). 
Droogvasten verwijdert afvalstoffen 
die zich in je lichaam hebben opge-
hoopt. En daardoor verdwijnen chro-
nische vermoeidheid, ontsteking en 
‘hersenmist’. 
Dit artikel verscheen eerder in WDDTY nov/dec 2022.
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Ohsumi’s werk bouwde voort op het werk van een andere 
Nobelprijswinnaar: Christian de Duve. Die had eerder het 
lysosoom ontdekt: een blaasje in de cel dat verantwoorde-
lijk is voor het afvoeren van cellulair afval en dat helpt bij 
de zelfvernietiging van beschadigde cellen. Uit de ver-
schillende experimenten van Ohsumi bleek dat autofa-
gie bij allerlei soorten cellen voorkomt en dat vasten dit 
proces versnelt. Hij bracht ook storingen in het proces van 
autofagie in verband met ziekten als diabetes, parkinson, 
kanker en alzheimer.
Filonov beweert dat het onthouden van zowel water 
als voedsel het autofagieproces versnelt: ‘Verbranding 
van gifstoffen gebeurt in de eigen oven van de cel, als 
het ware. Dat betekent dat elke cel, bij gebrek aan water, 
een interne fusiereactie in gang zet en in een mini-reac-
tor verandert.’

Het lichaam geneest zichzelf
Het spreekt voor zich dat je deze extreme behandeling 
nooit zonder medische begeleiding mag uitproberen. 
Onderzoekers zitten bovenop Ohsumi’s ontdekkingen: 
ze willen medicijnen ontwikkelen die autofagie in gang 
zetten en allerlei ziekteverwekkers vernietigen.
Maar zoals Slater zegt: ‘Door te proberen het natuurlijke 
proces van autofagie in het lichaam na te bootsen, ver-
geten ze het geniale uitgangspunt van Hippocrates (en 
Filonovic): het lichaam is de genezer, en heeft geen hulp 
van buitenaf nodig. Het lichaam heeft het aangeboren 
vermogen in zijn DNA om uit zichzelf te genezen, zonder 
prikkel van buitenaf.’ 
Dit artikel verscheen eerder in WDDTY nov/dec 2022.

Lynne McTaggart en Bryan Hubbard reflecteren op het 
verhaal van Michelle Slater over hoe zij genas van de 
ziekte van Lyme. Michelle Slater werkte aan de Ameri-
kaanse Johns Hopkins Universiteit, dus ze wist als geen 
ander hoe je behandelmogelijkheden moest opsporen. 
Uiteindelijk ging ze naar Siberië en genas daar volledig. 
Vanaf pagina 42 kun je haar verhaal lezen. 
De Russische arts Sergey Filonov behandelt al twintig 
jaar patiënten met droogvasten. Tijdens een inter-
view in 2021 vertelde hij dat hij tijdens zijn studie 
geneeskunde al gefascineerd raakte door natuurlijke 
geneeswijzen. Maar het was een boek van Upton Sin-
clair, getiteld The fasting cure, dat hem ertoe bracht om 
zich op vasten te richten. Genezing door het lichaam 
voedsel en zelfs water te onthouden, is in de Russische 
geneeskunde niets revolutionairs. In de 20e eeuw 
werd vasten ook al door Sovjet-artsen gebruikt als 
behandeling voor allerlei kwalen: van long-, hart- en 
darmproblemen tot neurologische en psychiatrische 
aandoeningen. Het vasten had de goedkeuring van het 
ministerie van Volksgezondheid, dat onder toezicht 
stond van de staat, en werd in Rusland populair door 
natuurgeneeskundige Leonid Shchennikov. Verschil-
lende artsen, met name de maag-darmspecialist Igor 
Khoroshilov, hebben onderzoeken gepubliceerd over 
de voordelen van droogvasten. Filonov vertelde tijdens 
het interview ook dat astma de ziekte is die het beste 
reageert op een vastenbehandeling. Zelfs als iemand 
al dertig of veertig jaar astma heeft. Daarna volgen 
ontstekingsziekten van de darmen, en vervolgens 
auto-immuunziekten zoals multiple sclerose (MS) en 
reumatoïde artritis. 
Vasten is een methode die in alle oude tradities voor-
komt. Toch is er nauwelijks westers wetenschappelijk 
onderzoek naar gedaan. Toen Slater aan Filonov om een 
verklaring voor haar wonderbaarlijke genezing vroeg, 
raadde hij haar het werk van de Japanse wetenschapper 
Yoshinori Ohsumi aan. Ohsumi won in 2016 de Nobel-
prijs voor de Geneeskunde voor zijn ontdekkingen over 
autofagie. Autofagie betekent letterlijk: jezelf eten. Het is 
het vermogen van je lichaam om cellen te consumeren 
en te recyclen.

Een extreme 
behandeling

Lynne Mc Taggart en Bryan Hubbard

Een extreme ziekte en
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Als het bloed naar  
je hoofd stijgt

Anders kijken naar  
hoge bloeddruk

Cindy de Waard

 
Een hoge bloeddruk, of hypertensie, is een van de 
belangrijkste oorzaken van hart- en vaatziekten. Door 
een te hoge druk in de vaten ontstaat er vaatschade 
en een sluimerende ontstekingsreactie. Standaard 
voeding- en leefstijladviezen helpen om de bloeddruk 
te normaliseren. Maar er zijn nog meer mogelijkheden 
om de bloeddruk onder controle te krijgen en gebruik 
van medicijnen te voorkomen.
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Er zijn 2,8 miljoen Nederlanders met een verhoogde 
bloeddruk bekend bij de huisarts. Het vermoedelijke 
aantal mensen met hypertensie ligt echter hoger, omdat 
een verhoogde bloeddruk jarenlang onopgemerkt kan 
bestaan. Bij een zeer grote stijging van de bloeddruk 
kunnen er wel duidelijke symptomen ontstaan, zoals 
een bloedneus, hoofdpijn, kortademigheid, problemen 
met het zicht en verminderde mogelijkheid tot lichame-
lijke inspanning. Daarnaast zijn er diverse factoren die 
het risico op hypertensie verhogen. De belangrijkste 
zijn: roken, diabetes, een te hoog triglyceridengehalte 
in het bloed, overmatige alcoholconsumptie, overge-
wicht, veel (stil)zitten, sterk verminderde nierwerking 
en reumatoïde artritis (een auto-immuun gewrichts-
ontsteking).1

Het hart pompt zuurstofrijk bloed door de bloedvaten. 
Via de slagaders worden alle lichaamscellen voorzien van 
zuurstof en voedingsstoffen. Koolstofdioxide en afvalstof-
fen worden vervolgens via de aders weer afgevoerd. Het 
bloed stroomt met een bepaalde druk door de slagaders.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de bovendruk, 
of systolische bloeddruk, en de onderdruk, of diastolische 
bloeddruk. Zodra de hartspier zich aanspant en bloed 
vanuit het hart het lichaam in wordt gepompt, is de druk 
in de vaten het hoogst, dit is de bovendruk. De onderdruk 
is de druk op de vaten wanneer de hartspier ontspannen 
is en het hart zich vult met bloed. De bloeddruk wordt 
uitgedrukt in de eenheid ‘millimeter kwikdruk’ (mmHg) 
waarbij het eerste cijfer de bovendruk weergeeft en het 
tweede cijfer de onderdruk. Een bloeddruk van 120/80 
mmHg in rust is voor volwassenen normaal. Bij een 
bloeddruk in rust die na een aantal metingen gemiddeld 
hoger is dan 140 mmHg (bovendruk) en/of 90 mmHg (on-
derdruk) spreekt men van een hoge bloeddruk of hyper-
tensie. Als de bloeddruk lang te hoog is, dan beschadigen 
de kleine bloedvaatjes (haarvaten) en hierdoor heb je een 
verhoogd risico op een beroerte, dementie nier- en oog-
problemen. Hypertensie geeft tevens een verhoogd risico 
op hartinfarct en (slag)aderverkalking.2 Bij het bestaan 
van een hoge bloeddruk, al dan niet in combinatie met een 
of meerdere eerdergenoemde risicofactoren, zal er dan 
ook snel worden overgegaan op het gebruik van medica-
tie om de bloeddruk te verlagen. Het kan dan bijvoorbeeld 
gaan om een vochtafdrijver of een plaspil, zoals thiazide, 
of een bètablokker, ACE-remmer of calciumkanaalblok-
ker. Deze laatste drie typen medicijnen hebben een direct 
effect op de bloeddruk (en soms ook het hart).3 Deze medi-
cijnen pakken echter niet de oorzaak van de hoge bloed-
druk aan en langdurig gebruik is dan ook noodzakelijk 
om de bloeddruk onder controle te houden.
Bij het aanpakken van de oorzaak van hoge bloeddruk 
moet in een andere hoek gekeken worden. Een verander-

de vaatelasticiteit en vaatspanning, insulineresistentie 
en verstoringen in de bloeddrukregulatie door de nieren 
en het sympathische zenuwstelsel lijken ten grondslag te 
liggen aan de vaataandoening.

Ontsteking en vaatspanning
Een belangrijke oorzaak voor een hoge bloeddruk is een 
verstoring in het mechanisme waarmee de vaatspanning 
wordt gereguleerd. Een dun laagje cellen dat de bloed-
vaten aan de binnenkant bekleedt, het endotheel, is niet 
goed meer in staat om de stikstof te produceren. Onder 
invloed van stikstof ontspannen de vaten en gaan ze meer 
openstaan. Een relatief stikstoftekort in de vaten leidt 
daarom tot een te hoge vaatspanning door ‘verkramping’ 
van de vaten en dit geeft een verhoogde bloeddruk. Dit fe-
nomeen wordt endotheliale dysfunctie genoemd, oftewel 
een verstoring in het functioneren van de binnenbekle-
ding van de bloedvaten. Enzymen in het endotheel produ-
ceren stikstof uit het aminozuur L-arginine.4 Onderzoek 
laat zien dat suppletie met 2 gram arginine bij milde 
hypertensie die recent is geconstateerd, na een week helpt 
de bloeddruk te verlagen.5 Tegelijkertijd lijkt arginine de 
insulinegevoeligheid te verhogen. Ook dit kan leiden tot 
een verbeterde bloeddruk.5 Niet iedereen reageert echter 
even goed op suppletie met het aminozuur. Dit komt 
doordat de hoge bloeddruk niet direct wordt veroorzaakt 
door een tekort aan arginine, maar door een probleem 
in het transport van de stof.6 Er zijn aanwijzingen dat bij 
deze mensen de bloeddruk kan verbeteren door bewe-
ging. Sporten verbetert namelijk tevens de productie van 

NATUURLIJKE 
MIDDELEN
Voedingsstoffen die op de stikstof- en insu-
linestofwisseling werken, antioxidanten en 
ontstekingsremmende stoffen, zouden wel 
eens kunnen helpen bij het verlagen van de 
bloeddruk. Er is veel onderzoek gedaan naar 
natuurlijke middelen die bloeddrukverlagend 
werken. Belangrijk hierbij is om te kijken of de 
bloeddrukverlaging klinisch relevant is. Dat wil 
zeggen dat de bloeddrukdaling zodanig groot 
is dat er gezondheidsvoordeel wordt behaald. 
Onderzoekers hebben daarom gekeken naar 
middelen die de bovendruk met minimaal  
9 mmHg en/of de onderdruk met minimaal  
5 mmHg verlagen. Stoffen die dit doen zijn co-
enzym Q10 (60 mg per dag), visolie, knoflook, 
vitamine C (500 mg per dag) en arginine.9 
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stikstof. Tegelijkertijd vermindert sporten het vrijkomen 
van ontstekingsbevorderende stoffen.7

Stoffen die juist het samenknijpen van de bloedvaten sti-
muleren, en zo de bloeddruk verhogen, zijn onder andere 

vrije radicalen en ontstekingsbevorderende signaalstof-
fen. Deze zorgen er namelijk voor dat stikstof niet goed 
meer kan worden geproduceerd. Factoren die de oxidatie-
ve stress verhogen zijn een hoge concentratie homocysteï-
ne in het bloed (bijvoorbeeld door een tekort aan vitamine 
B6, foliumzuur of vitamine B12), diabetes, overgewicht, 
roken, stress, virale infecties en insulineresistentie.4

Insuline heeft tevens invloed op de bloeddrukregulatie. 
Een verhoogde concentratie insuline in het bloed, zoals 
bijvoorbeeld bij diabetes type 2 of insulineresistentie, 
zorgt voor een verhoogde bloeddruk. Mensen met hy-
pertensie en problemen met de insulinegevoeligheid zijn 
meestal ‘zout sensitief’, oftewel de bloeddruk daalt als er 
minder zout wordt gegeten. Dit komt echter niet doordat 
zout een hoge bloeddruk veroorzaakt, maar doordat het 
eten van veel koolhydraten leidt tot een verhoogde kali-
umbehoefte door het vasthouden van natrium. Aange-
zien natrium en kalium in evenwicht moeten zijn in het 
lichaam, leidt het verminderen van de natriuminname tot 
een relatief betere natrium-kaliumbalans. Beter is echter 
om de insulinegevoeligheid van het lichaam te behande-
len, dan de zoutconsumptie drastisch te verminderen (zie 
ook het kader ‘Zoutinname bij hypertensie’).8

Autonome zenuwstelsel en de psyche
Het autonome zenuwstelsel is het deel van het zenuw-
stelsel dat werkt zonder dat we er bewust over hoeven na 
te denken; het werkt ‘autonoom’. Het heeft onder andere 
invloed op de ademhaling, spijsvertering, hartslag en 
bloeddruk. Binnen het autonome zenuwstelsel is er 
een deel dat zorgt voor ontspanning en vertering, het 
parasympatische zenuwstelsel, en een deel dat zorgt 
voor actie en alertheid, het sympathische zenuwstelsel. 
De aansturingen van het autonome zenuwstelsel vindt 
onder andere plaats via het hormonale systeem. Zo zorgt 
adrenaline, een hormoon dat vrijkomt als we stress heb-
ben, voor activatie van het sympathische zenuwstelsel. 
We zijn op dat moment klaar om te ‘vechten’ of te ‘vluch-
ten’. Er zijn aanwijzingen dat bij een hoge bloeddruk het 
sympathische deel van het zenuwstelsel overactief is.10 
Uit onderzoek blijkt dat met name bij jongere mensen 
het ontstaan van een hoge bloeddruk voorafgaat aan 
een verhoogde hartslag. Ook zien onderzoekers bij deze 
mensen een verhoogde concentratie adrenaline in het 
bloed. Bij oudere mensen wordt de hogere hartslag in de 
regel niet meer teruggezien, maar overactiviteit van het 
sympathische zenuwstelsel blijft meetbaar. Een van de 
mogelijke oorzaken van het overactieve sympathische 
zenuwstelsel kan wederom insulineresistentie door 
overgewicht of het metabool syndroom zijn. Een hoge 

ZOUTINNAME BIJ EEN 
HOGE BLOEDDRUK
Mensen met hypertensie en insulineongevoelig-
heid hebben vaker een zoutgevoelige hyperten-
sie. Zij krijgen duidelijk een hogere bloeddruk door 
de consumptie van tafelzout. Dit komt door de 
invloed van insuline en koolhydraten op de natri-
um-kaliumbalans in het lichaam, twee elektrolyten 
waarmee het lichaam de bloeddruk reguleert. Er 
lijkt een optimale zoutinname te zijn van ongeveer 
8,6 gram zout per dag. Dit komt overeen met 3450 
mg natrium. Minder zout eten geeft een hoger 
risico op hypertensie, maar ook meer zout eten kan 
een hoge bloeddruk in de hand werken. Dit eerste 
komt mogelijk doordat een lage zoutinname de 
urinezuurconcentratie kan doen stijgen. Deze 8,6 
gram zout per dag ligt beduidend hoger dan de 
6 gram die de Gezondheidsraad aanbeveelt om 
hypertensie te voorkomen. Dat deze aanbeve-
ling laag is, komt door de focus op natrium waarbij 
de overige elektrolyten die belangrijk zijn voor 
de bloeddrukregulatie, vergeten worden. Kalium 
en magnesium beïnvloeden eveneens de bloed-
druk en de inname van deze elementen is voor het 
overgrote deel van de bevolking te laag. Het gaat 
dus niet om het verlagen van de zoutinname, maar 
om het verhogen van de kalium- en magnesiumin-
name. Daarnaast moet de insulinegevoeligheid 
van het lichaam worden verbeterd.

Bronnen
1.  Ned Tijdschr Klin Chem Labgeneesk 2015; 40: 164-193.

Urinezuur wordt 
steeds meer in 
verband gebracht 
met een verhoogde 
bloeddruk
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concentratie insuline in het bloed werkt namelijk stimu-
lerend op de sympaticus.
Echter, als het stresshormoon adrenaline invloed kan 
hebben op het ontstaan van een hoge bloeddruk, dan zou 
de psyche ook wel eens een rol kunnen spelen. Immers, de 
afgifte van adrenaline vindt plaats onder stress of be-
dreiging. Inderdaad zien we dat psychologische factoren 
voorspellend kunnen zijn voor het ontstaan van hyper-
tensie. Met name woede en angst, maar ook depressie, 
kunnen leiden tot een hoge bloeddruk.11

Urinezuur
Tot slot mag ook urinezuur niet onbesproken blijven. 
Urinezuur is een stof die steeds meer in verband wordt 
gebracht met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. 
De meeste mensen associëren urinezuur met het ont-
staan van jicht (een pijnlijke gewrichtsontsteking). Het 
is bekend dat mensen die regelmatig te kampen hebben 
met jicht, een hoger risico hebben op hart- en vaatziekten. 
Uit onderzoek blijkt dat er een groep mensen is met een 
verhoogde urinezuurconcentratie in het bloed, zonder 
daarbij jicht te ontwikkelen. Men ziet echter ook dat deze 
mensen vaker hypertensie ontwikkelen. Een hogere con-
centratie urinezuur in het lichaam lijkt hiermee direct in-
vloed te hebben op het ontstaan van een hoge bloeddruk. 
Er zijn aanwijzingen dat urinezuur direct endotheliale 
dysfunctie kan veroorzaken en zo leidt tot hypertensie. 
Kleinschalige studies laten zien dat het verlagen van de 
urinezuurconcentratie in het bloed leidt tot het verlagen 
van de bloeddruk.12

In de afgelopen vijftig jaar is de urinezuurconcentratie in 
het bloed steeds hoger geworden. Aangezien in dezelfde 
periode ons voedingspatroon ook drastisch is veranderd, 
ligt een verband voor de hand. Fructose is een belangrijke 
verhoger van de urinezuurconcentratie. Door minder 
fructose te eten, kan de bloeddruk normaliseren (naast 
dat het vele andere gezondheidsvoordelen heeft om 
minder fructose te eten). Daarnaast zou een lage zoutin-
name de urinezuurconcentratie wel eens kunnen laten 
stijgen.12 Er lijkt een optimale zoutinname te zijn, waarbij 
zowel een lage als een te hoge zoutconsumptie hyperten-
sie kan veroorzaken.

Bronnen
1.  Hoge bloeddruk, via www.hartstichting.nl 
2.  Marieb, E., & Hoehn, K. (2012). Human 

Anatomy & Physiology. Boston : Pearson.
3.  Hypertensie, via  

www.farmacotherapeutischkompoas.nl 
4.  Adv Exp Med Biol. 2017;956:511-540.
5.  J Nutr. 2004 Oct;134(10 Suppl):2807S-2811S.
6.  Hypertension. 2016 May;67(5):813-9.
7.  Scand J Med Sci Sports. 2009 Feb;19(1):67-74.
8.  Ned Tijdschr Klin Chem Labgeneesk 2015; 

40: 164-193
9.  J Clin Hypertens (Greenwich). 2004 

May;6(5):242-8.
10. Circ Res. 2015 Mar 13;116(6):976-90.
11.  Psychosom Med. 2002 Sep-

Oct;64(5):758-66.
12. Cleve Clin J Med. 2006 Dec;73(12):1059-64.

Conclusie
Een hoge bloeddruk wordt in onze huidige maatschap-
pij met name veroorzaakt door een ongezonde leefstijl. 
Onvoldoende beweging, ongebalanceerde voeding, 
chronische stress, langdurig slecht slapen en een onge-
zond milieu (sigarettenrook en andere toxische stoffen) 
resulteren in laaggradige ontsteking en een verhoogde 
belasting met vrije radicalen. Via verschillende mecha-
nismen leidt dit tot een verhoogde bloeddruk. Door op 
al deze vlakken stappen in de goede richting te zetten, 
kan de bloeddruk worden genormaliseerd. Denk hierbij 
aan gezonde voeding die rijk is aan vis, kalium en 
magnesium, 2-3 maal in de week lekker sporten, stress 
waar mogelijk verminderen, 8 uur per nacht slapen en 
de blootstelling aan toxische stoffen zoals sigaretten-
rook zo veel mogelijk beperken. Suppletie met bijvoor-
beeld arginine, co-enzym Q10 en vitamine C kunnen 
extra ondersteunen. Zo hoef je niet bang te zijn voor het 
zoutpotje en kun je, hopelijk medicijnvrij, met smaak 
blijven eten. 
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(90 procent). Dit is een auto-immuunziekte waarbij het 
lichaam antistoffen maakt die de schildklierwerking 
bemoeilijken. Bekende antistoffen zijn hierbij anti-TPO en 
anti-TG. Deze antistoffen zijn te meten met een bloedtest.
2.  Congenitale hypothyreoïdie
Dit is een aangeboren vorm van een traag werkende 
schildklier, waarbij vanaf de babytijd de schildklier on-
voldoende tot groei en ontwikkeling komt.
3.  Postpartum thryreoïditis
Bij deze aandoening is de schildklier na een bevalling 
ontstoken geraakt. Vaak begint dit met een kortdurende 
schildklierversnelling die wordt gevolgd door een 
vertraging. Deze vorm gaat meestal binnen een jaar 
vanzelf over.
4.  Vertraagde schildklier door een hypofyse- en/of 

hypothalamus probleem
Als de hypofyse of hypothalamus de schildklier niet 
goed aanstuurt, kan een tekort aan schildklierhormonen 
ontstaan. Dit wordt ook wel secundaire hypothyreoïdie 
(oorzaak hypofyse) of tertiaire hypothyreoïdie (oorzaak 
hypothalamus) genoemd.
5.  Een verminderde omzetting van T4 naar het ac-

tieve hormoon T3
De schildklier produceert het hormoon T4. Dit moet wor-
den omgezet naar het actief schildklierhormoon T3. Als 
deze omzetting niet goed verloopt, kunnen symptomen 
en klachten ontstaan die horen bij een trage schildklier. 
Dit is echter geen medisch schildklierprobleem, maar iets 
wat buiten de schildklier zelf ligt.
6.  Een ernstig jodiumtekort
Schildklierhormonen bestaan uit het aminozuur tyrosine 
en jodium. Als er sprake is van een jodiumtekort kan on-
voldoende schildklierhormoon worden aangemaakt.

Verbetering door leefstijl
Voeding en leefstijl spelen een belangrijke rol bij de ziekte 
van Hashimoto, een ernstig jodiumtekort en de omzet-
ting van T4 naar T3. Hieronder behandel ik deze drie en 
beschrijf ik wat je zelf kunt doen om de oorzaken aan te 
pakken en hopelijk de klachten te verminderen.

Ralph Moorman

Steeds meer mensen hebben te 
maken met schildklierproblemen. Bij 
lichte afwijkingen worden deze niet 
altijd behandeld. Ralph Moorman pleit 
ervoor dat wel te doen. In dit artikel 
legt hij uit wat je zelf kunt bereiken 
met voedings- en leefstijlinterventie.

Wat je zelf kunt doen bij

Een vertraagde 
schildklier

Een huisarts of endocrinoloog adviseert, zodra de diag-
nose vertraagde schildklier (ofwel hypothyreoïdie) is 
gesteld, meestal om te starten met het goed instellen van 
de schildklier door bloedonderzoeken te doen en indien 
nodig medicijnen voor te schrijven. 
Een vertraagde schildklier kan diverse oorzaken heb-
ben. Het kan zijn dat de schildklier zelf niet goed werkt, 
maar ook dat de oorzaak buiten de schildklier ligt. Een 
voorbeeld van het laatste is dat er iets niet goed gaat 
met de omzetting van het schildklierhormoon naar 
de actieve vorm T3. Helaas wordt hiernaar weinig 
onderzoek gedaan. Ook is er zelden aandacht voor de 
mogelijk dieperliggende oorzaken van de verschillende 
soorten schildklierproblemen. Dat is jammer want er 
zijn oorzaken waaraan je zelf weinig kunt doen, maar 
andere die je wel zelf kunt beïnvloeden. In dit artikel wil 
ik het graag hebben over oorzaken van een vertraagde 
schildklier die je zelf kunt beïnvloeden met voedings- en 
leefstijlinterventies.
Allereerst zet ik de meest bekende vormen van hypothy-
reoïdie op een rij:
1.  Ziekte van Hashimoto
De ziekte van Hashimoto is verreweg de meest voor-
komende oorzaak van een traag werkend schildklier 
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Ziekte van Hashimoto
Als de ziekte van Hashimoto wordt gediagnostiseerd, 
zal de arts het protocol volgen en schildklierhormonen 
voorschrijven om het ontstane tekort te compenseren. 
Bij dit ziektebeeld wordt meestal schildkliermedicatie 
met het T4-hormoon, zoals thyrax, tirosint of levothy-
roxine, voorgeschreven. Deze medicijnen zouden bij de 
juiste dosering geen bijwerkingen moeten geven. T4 is 
het inactieve schildklierhormoon waarvan de voorraad 
op peil moet blijven, zodat het lichaam dit zelf kan om-
zetten naar de vorm van actief schildklierhormoon T3 
wanneer dit nodig is. Toch blijven veel patiënten die al-
leen schildklierhormonen krijgen toegediend, klachten 
als vermoeidheid houden. Dit kan, onder andere, komen 
doordat het immuunsysteem overactief is. Hashimoto 
is namelijk een auto-immuunziekte. Een arts focust in 
het algemeen slechts op de schildklierwaarden en niet 
op het immuunsysteem. Dat betekent dat het immuun-
systeem niet tot rust wordt gebracht. Als er iets energie 
verbruikt en je vermoeid maakt, is het wel een geacti-
veerd immuunsysteem.
Gelukkig kan er op dit vlak met voeding- en leefstij-
laanpassingen veel resultaat bereikt worden en kan de 
diepere oorzaak ook worden aangepakt. De verschijnse-
len bij Hashimoto kunnen verminderen en soms kun je, 
in overleg met de arts, de medicatie deels of zelfs geheel 
afbouwen als de ontsteking afneemt. In dat geval spreken 
we over in remissie komen, niet over genezen. Mochten 
de weggenomen immuuntriggers, zoals een ongezond 
voedingspatroon en stressfactoren, terugkomen, dan 
kunnen de klachten ook weer de kop op steken. Het is van 
cruciaal belang om de symptomen in de gaten te houden 
en hierover goed te communiceren met de behandelaar. 
Als het immuunsysteem tot rust komt, kan de schildklier-
ontsteking afnemen waardoor de schildklier weer beter 
gaat functioneren en er te veel schildklierhormonen in 
het bloed komen. De arts moet in dat geval de dosering 
schildklierhormonen verlagen. 
De belangrijkste aandachtspunten om bij de ziekte van 
Hashimoto de immunologische oorzaken aan te pakken 
en het immuunsysteem tot rust te brengen, zijn:
1.  Rust voor immuunsysteem
Het is van belang dat het immuunsysteem zo min moge-
lijk onnodig wordt geactiveerd door wat je eet. Als je je 
voeding niet optimaal kan verteren en verdragen, belast 
dit het immuunsysteem en kan het de ontstekingsactivi-
teit in het lichaam verhogen. Voedselovergevoeligheden 

zijn zeer persoonlijk, maar bij de ziekte van Hashimoto 
vallen in wetenschappelijk onderzoek, vooral graanpro-
ducten met gluten, en zuivelproducten op als mogelijke 
uitlokkers.1-3 Vooral graanproducten kunnen zorgen voor 
een verhoogde darmdoorlaatbaarheid, ook wel hyper 
permeabele darm genoemd, of met een populairder on-
wetenschappelijk woord ‘het lekkende darm syndroom’. 
Bij een verhoogde doorlaatbaarheid van de darm kun-
nen er te grote voedingscomponenten in de bloedbaan 
terechtkomen. Hierdoor kan het immuunsysteem extra 
worden belast.4

2.  Hoge bloedsuikers
Ook hoge bloedsuikers die ontstaan door insulineresis-
tentie en een ongezond voedingspatroon, lokken ont-
stekingen uit. Daarnaast zorgt overgewicht en vooral 
orgaanvet nog voor wat extra ontstekingsfactoren. Het 
is dus ook bij Hashimoto verstandig het metabool syn-
droom (overgewicht, hoge bloeddruk, hoge bloedsuiker, 
hoog cholesterol) aan te pakken met gezonde voeding 
en leefstijl.
3.  Chronische stress
Chronische stress ondermijnt het immuunsysteem.5

Resultaat
Het is uiteindelijk dus een brede voedings- en leefstijlaan-
pak met meerdere factoren die voor succes kan zorgen. 
Het eerste positieve effect dat wordt ervaren, is vaak meer 
energie krijgen. Later kan soms ook de schildklierontste-
king verminderen met een verbeterde schildklierwerking 
als gevolg. Verlaging in anti-stoffen (anti-TPO en anti-
TG) kan dan in het bloed worden gemeten. De arts moet 
de schildklierwaarden goed monitoren en soms kan de 
medicatie worden verlaagd.

Omzetting T4 naar T3
Een andere oorzaak van een verminderde werking van 
schildklierhormonen heeft eigenlijk niets met de schild-
klier zelf te maken, maar met een probleem bij het omzet-
ten van T4 naar T3. De arts meet de bloedwaarde van T3 
maar zeer zelden, omdat de enige medische optie dan is 
om T3 of cytomel voor te schrijven wat vaak meer nadelen 
dan voordelen heeft. Het hormoon T3 is namelijk direct 
actief en een verkeerde (te hoge) dosering kan onmiddel-
lijk gevaarlijke symptomen geven zoals hartkloppingen. 
Daarnaast is T3 maar kortdurend werkzaam, waardoor 
je het medicijn meerdere keren per dag zou moeten in-
nemen. Artsen zijn daarom zeer terughoudend daarmee 
en werken vooral met T4 zoals thyrax, tirosint of levothy-
roxine als schildkliermedicijn. Met voeding en leefstijl 
kun je wel iets doen omdat de oorzaken hiermee verband 
houden. De meest voorkomende oorzaken en oplossingen 
van een schildklierhormoonomzettingsprobleem zijn:
1.  Progesterontekort
Het vrouwelijke hormoon progesteron stimuleert de om-
zetting van T4 naar T3.6 Tijdens de vruchtbare jaren is dat 

Voeding en leefstijl 
kunnen zorgen  
voor verbetering

54

Voeding, hormonen en gezondheid



ook meetbaar. De productie van progesteron en dus ook 
T3 stijgt na de eisprong en de bijbehorende versnelling 
van de stofwisseling is te meten aan de ochtendtempera-
tuur die dan iets stijgt. Progesterontekort ontstaat vooral 
wanneer de eisprong niet goed lukt en er geen progeste-
ron producerend geel lichaam ontstaat. Dit gebeurt vooral 
na de overgang, maar ook vóór de overgang vanaf het 35e 
levensjaar neemt progesteron al wat af. Met voeding- en 
leefstijl is in het geval van de overgang niet zoveel te doen 
aan progesterontekort. Bij vrouwen die na de overgang 
hormonale vervangingstherapie toepassen en progeste-
ron nemen, kan de schildklierwerking wat versnellen.
2.  Leverproblemen
De omzetting van T4 naar T3 vindt voor een groot deel 
plaats in de lever. Bij een vervette en/of niet goed func-
tionerende lever staat deze dus onder druk. Met voe-
dings- en leefstijlinterventie kan leververvetting (zowel 
alcoholisch als niet-alcoholisch) worden tegengegaan. De 
werking verbetert als de lever voldoende nuttige stoffen, 
zoals bladgroen, vitamine, mineralen en eiwitten, krijgt 
om haar werk te doen.
3.  Te weinig koolhydraten en calorieën eten
Als je extreem weinig koolhydraten eet, zoals bij het 
ketogeen of een ander zeer caloriebeperkt dieet, kan het 
lichaam in een spaarstand schieten. Het gevolg daar-
van is een verminderde omzetting van T4 naar T3. Volg 
dus geen crash diëten en haal het liefst minstens dertig 
procent van je energie-inname uit koolhydraten als je je 
schildklierwerking optimaal wilt houden.7,8

4.  Chronische stress
Stress kan de omzetting T4 naar werkzaam T3 verla-
gen, omdat T4 dan in een onwerkzame variant van T3 
wordt omgezet, namelijk reverse T3.9 Ook in dit geval is 
het voorkomen en verhelpen van chronische stress dus 
zeer belangrijk.

Jodiumtekort
Jodiumtekort kan oorzaak zijn van een verminderde 
schildklierwerking. Je kunt simpelweg geen schildklier-
hormonen produceren zonder jodium. De aanbevolen da-

gelijkse dosis van jodium is 150mcg per dag. Zeer goede 
natuurlijke voedingsbronnen van jodium zijn zeevis en 
zeegroente. Daarnaast is broodzout verrijkt met jodium, 
omdat zoveel mensen een tekort krijgen. Ook sommige 
geraffineerde zoutsoorten bevatten extra jodium. Mul-
tivitamines bevatten vaak de dagelijkse dosering van 
jodium. Toch zijn er nog veel mensen die een jodium-
tekort hebben. Dit kan komen door een te lage inname, 
omdat deze mensen geen brood eten, zeezout gebruiken 
in plaats van geraffineerd zout en weinig tot geen zeevis 
en zeegroente eten. Daarnaast kan het ook zijn dat ze jo-
dium niet optimaal opnemen door hun voedingskeuzes. 
Zo kan de opname van jodium worden geremd door het 
eten van veel ongefermenteerde soja, rauwe koolsoorten 
en zoete aardappelen.10 Wanneer je deze voedingsmid-
delen veel eet moet de jodiuminname dus nog wat hoger 
zijn dan aanbevolen.
Let op: jodiumsupplementen zijn een contra-indicatie bij 
de ziekte van Hashimoto, omdat dit mogelijk de ontste-
king verergert. Het mechanisme hierachter is echter nog 
niet opgehelderd.11

Tot slot
Het nut van voedings- en leefstijlinterventie bij deze drie 
oorzaken van een trage schildklier wordt dankzij weten-
schappelijk onderzoek én ervaringen in de praktijk steeds 
duidelijker. Toch blijft het, wat mij betreft, nog veel te 
vaak een medische benadering waarbij alleen de sympto-
men worden behandeld. Dit is een gemiste kans. Hopelijk 
zal de samenwerking tussen het medisch en complemen-
taire specialisme vaker worden gezocht in de toekomst. 
Misschien draagt dit artikel daaraan bij. 

Meer informatie: ralphmoorman.nl
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Proefondervindelijk bewijs

Lasertherapie 
voor een kerkuil
In een NRC-artikel begin dit jaar over lasertherapie en 
long covid trekken alle bevraagde medisch deskundigen 
de werking van lasertherapie in twijfel.1 Het succes zou te 
maken hebben met het placebo-effect van de behandeling. 
Maar wilde dieren kennen geen placebo-effect. Daarom 
gingen we met Selina Pince van der Aa in gesprek over 
lasertherapie voor mens en dier.

Achtergrond
Ooit volgde Selina Pince van der Aa een opleiding om te 
kunnen werken met mensen met een beperking en met 
paarden. Die studie bleek haar toch net te psychologisch 
van aard, waarna zij een overstap naar paraveterinair 
dierenartsassistente maakte. In haar streven naar meer 
kennis voltooide zij vervolgens een opleiding humane 
fysiotherapie en aansluitend een opleiding dierfysiothe-
rapie. Hierna combineerde ze een tijdlang het werken met 
mensen en dieren in haar eigen praktijk. Langzaamaan 
kreeg ze echter weerstand tegen het Koninklijk Neder-
lands Genootschap voor Fysiotherapeuten (KNGF) en de 
verzekeraars. Daarom besloot zij alleen veterinair door 
te gaan.

Honden met wonden
Pince van der Aa werkt nu ruim vijf jaar met lasertherapie 
op dieren. Ze behandelde aanvankelijk vooral honden 
met wonden, omdat voor de ondersteuning van laser bij 
wondgenezing veel bewijs is. Inmiddels zet ze de therapie 
ook in bij onder meer peesletsel, na operaties, botbreuken 
en ook bij meer chronische aandoeningen zoals elleboog-
dysplasie en artrose. Lasertherapie vermindert zwelling, 
pijn en ontstekingen.

Ieniemienie werveltjes
Begin dit jaar heeft Pince van der Aa een kerkuil behan-
deld die wordt opgevangen bij Vogelklas Karel Schot 
in Rotterdam. Dat vond ze wel spannend. Ze had niet 
eerder een kerkuil in handen gehad en wilde de vogel niet 

Els Kwaks

overprikkelen. Daarom concentreerde zij het onderzoek 
alleen op de nek. Van een aantal wervels was de mobili-
teit minder en er was sprake van wat zwelling, vocht en 
irritatie in het weefsel. Ze startte de behandeling met fy-
siotherapie: ‘Bij zo’n kerkuil is alles ieniemienie. Daarom 
heb ik heel voorzichtig gekeken wat er gebeurde als ik een 
werveltje probeerde te mobiliseren.’

‘Ik loop mijn eigen pad, waar 
ik ieder steentje zelf heb 
neergelegd. En dat wil ik ook 
voor mijn patiënten’

Om zo min mogelijk met handen aan de vogel te komen 
én omdat uit onderzoek bleek dat roofvogels heel goed 
reageren op massage in combinatie met laser, heeft zij 
vervolgens gekozen voor de laser.2 ‘Laser is een weinig 
intensieve behandelvorm, kortdurend en pijnvrij en het 
versnelt het herstelproces.’

Ook bij breuken
Vanwege haar ervaringen met dieren was Pince van der 
Aa teleurgesteld over het artikel in NRC. Bij dieren kan 
nou eenmaal geen sprake zijn van een placebo-effect. Dat 
neemt niet weg dat zijzelf aanvankelijk ook sceptisch 
was, omdat een fysiotherapeut nu eenmaal graag het 
behandeleffect meetbaar wil hebben door zien en voelen. 
Maar de positieve resultaten in de dierenartsenpraktijk 
liegen er niet om. Eentje is toeval, maar als nagenoeg alle 
dieren positief op een laserbehandeling reageren, kan 
dat geen toeval meer zijn. In de dierenartsenpraktijk zijn 
foto’s gemaakt van botbreuken die niet herstelden. De 
behandelopties waren: nog langer immobiliseren of laser. 
Uit de foto’s bleek vervolgens dat breuken met laserbe-
handeling veel beter herstelden.
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Verkleefde pezen
De eerste oefentrajecten zijn voorzichtig opgestart. Zo 
behandelde Pince van der Aa onlangs een vrouw met ver-
klevingen in de pezen van haar handen. Zij verwachtte 
niet veel resultaat, maar deze vrouw laat nu niets meer uit 
haar handen vallen. Natuurlijk slaagt een behandeling 
niet altijd, alhoewel dit haar maar één keer is gebeurd bij 
een patiënt met doorligwonden. Dit proces was te verge-
vorderd en een operatie was onvermijdelijk. Wel is Pince 
van der Aa nu aan het kijken of lasertherapie eerder in het 
proces iets kan betekenen.

Peesruptuur
Een andere patiënt was Pince van der Aa’s eigen partner. 
Hij moest dit jaar tweemaal herstellen van een achilles-
peesruptuur. Zo’n letsel herstelt moeizaam en dat is voor 
een hardloper erg vervelend. Tot hun beider verbazing gaf 
de laser direct pijnverlichting en een verbeterde mobili-
teit. Het littekenweefsel verbeterde zienderogen. 

Voor mens en dier
Door deze ervaring besloot haar partner te investeren 
in haar wens om een eigen praktijk te starten. Pince van 

Bronnen
1.  www.nrc.nl/nieuws/2023/01/17/lasertherapie-

voor-longcovidpatienten-wondermiddel-of-
weggegooid-geld-a4154490

2.  J Avian Med Surg. 2015 Mar;29(1):30-9

der Aa wil nu laser- en revalidatietherapie voor mensen 
en voor paarden, haar oorspronkelijke droom, toeganke-
lijker maken. Ze heeft zich begin januari opnieuw in het 
Handelsregister ingeschreven als humaan behandelaar. 
Particulieren kunnen zonder verwijzing bij haar terecht, 
want zij wil nog altijd niet in de strakke dwangbuis van 
zorgverzekeraars werken. Zij blijft in de toekomst ook 
werken met huisdieren. En bij de Vogelklas in Rotterdam 
staan nu zwanen met een gebogen hals klaar om geholpen 
te worden.

En de kerkuil?
Het gaat veel beter met de kerkuil. Inmiddels is hij in aan-
vulling op de fysio- en lasertherapie ook met acupunc-
tuur behandeld. Hij kan zijn kopje weer volledig draaien, 
zoals een uil betaamt. En hij vliegt ook weer. 
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De auteurs zijn beiden holistisch 
dierenarts en laten je in dit boek 
kennismaken met de Vijf Elementen, 
een duizenden jaren oude stroming 
binnen de Chinese geneeskunde. Het 
doel is om eigenaren van honden, 
katten en konijnen te leren begrijpen 
waarom een bepaald dier een enorme 
uitdaging kan zijn, terwijl een ander 
dier al snel je beste vriend is. 
De karaktertypering volgens de Vijf 
Elementen verklaart waarom een 
dier (of mens) in een bepaalde situatie 
reageert zoals het doet. De Vijf Ele-
menten (Hout, Vuur, Aarde, Metaal 
en Water) vinden hun oorsprong in 
de natuur en hun specifieke eigen-
schappen worden op een duidelijke 
manier aan de lezer uitgelegd. Bij 
ieder van de Vijf Elementen horen 
talrijke correspondenties. Hieronder 
verstaan we begrippen als seizoen, 
kleur, smaak, geur en energetische 
eigenschappen. Wat bijvoorbeeld 
de seizoenen betreft staat Hout voor 

Aansluitend hierbij worden adviezen gegeven 
voor de training.
Belangrijk in het boek is het hoofdstuk ‘Wat 
voor type ben je zelf en welk dier past bij jou?’ 
Hier wordt gekeken naar welk type mens het 
beste past bij welk type dier, want net zoals 
dieren kunnen ook mensen worden ingedeeld 
volgens de karaktereigenschappen van de Vijf 
Elementen. Tabellen laten per type eigenaar 
zien wat van een combinatie met elk van de vijf 
diertypen te verwachten is. Een aantekening 
bij dit hoofdstuk is dat de klik met een bepaald 
dier altijd bepalend moet zijn.
Ook aan voeding wordt een apart hoofdstuk 
gewijd. Volgens de Chinese geneeskunde 
speelt voeding een grote rol bij het in stand 
houden van een lichamelijke balans en het 
voorkomen van ziekte. En bij het aanbieden 
van voeding spelen eigenaren een grote rol. 
Zij maken immers de keuze wat onze dieren 
krijgen voorgezet.
Zeker als je problemen hebt in de dagelijkse 
omgang met je dier, kan het lezen van dit boek 
je helpen om het gedrag van jouw trouwe vier-
voeter beter te begrijpen en te accepteren. De 
vele vertederende foto’s verlevendigen de tekst 
en de talrijke tabellen zetten alle informatie 
steeds overzichtelijk op een rij. In het laatste 
hoofdstuk ‘De Vijf Elementen in het kort’ staat 
alle informatie uit het boek nog even kort en 
duidelijk samengevat.
Tot slot staan achterin het boek vragenlijsten 
die je helpen bepalen tot welk Element jouw 
hond, kat of konijn behoort. Het boek is echter 
niet alleen een compleet naslagwerk voor die-
renliefhebbers die al een huisdier hebben; ook 
mensen die een huisdier willen aanschaffen, 
zullen met dit complete naslagwerk beter een 
juiste keuze kunnen maken. 

Leer jouw hond,  
kat of konijn kennen  
met de Vijf Elementen
Voor een gelukkig  
en gezond leven  
van je huisdier
Aleid Hillebrand en  
Eric Laarakker
Uitgeverij: Obelisk
ISBN: 9789493071599
192 pagina’s
€ 30,99

Dit boek is verkrijgbaar 
in onze webshop op 
medischdossier.org/shop.

Leer je hond, kat of konijn 
kennen met de Vijf Elementen

lente, Vuur voor zomer, Aarde voor nazomer, 
Metaal voor herfst en Water voor de winter.
Om het karaktertype van een dier te bepalen, 
kijk je welk Element het meest naar voren 
komt. Het is hierbij wel goed om te benadruk-
ken dat bij elk dier altijd alle Elementen aanwe-
zig zijn. Is een dier in balans dan is het meestal 
duidelijk tot welk type het behoort. Bij bij-
voorbeeld een heftige gebeurtenis kan het dier 
echter gemakkelijk gedrag vertonen dat bij een 
ander type hoort.
Aan de hand van steeds één Element worden de 
kenmerkende fysieke- en karaktereigenschap-
pen van iedere diersoort afzonderlijk beschre-
ven en overzichtelijk weergegeven in tabellen. 

Uitgelezen
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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
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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
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Het heilzame plantenboek

Plantkracht
Plantkracht is geschreven door Wouter en Joris 
Bijdendijk. Wouter is antropoloog en speciali-
seerde zich in etnobotanie en farmacognosie. 
Hij bekwaamde zich in de kruidengeneeskunde 

en beschrijft in dit boek zo’n dertig planten en 
paddenstoelen die onze algehele gezondheid on-
dersteunen. Bij iedere soort maakte sterrenchef 
Joris Bijdendijk twee vegetarische recepten.

Wouter en Joris Bijdendijk

Bloemenboter
MET OOST-INDISCHE KERS, VALERIAAN EN KORENBLOEMEN

Voor ca. 200 gram

• 200 gram boter
• 10 gram bloemen van  

Oost-Indische kers
• 10 gram blad van Oost-Indische kers
• 5 gram korenbloemen
• 10 gram valeriaanbloemen

1  Laat de boter op kamertempera-
tuur komen. Gebruik een garde of een 
keukenmachine om de boter los te 
kloppen. Spatel al het blad en de bloe-
men, behalve de valeriaan, voorzichtig 
door de boter zodat ze niet kneuzen en 
bruin worden. 
2  Gebruik een lepel om de boter als 
quenelle op een schaaltje te leggen of 
doe hem in een bakje en strijk de boter 
glad af. Bestrooi met de valeriaanbloe-
men. De boter is het lekkerst als hij bin-
nen 3 dagen wordt opgegeten.

Plantkracht
Wouter Bijdendijk 
en Joris Bijdendijk
Uitgeverij:  
Nijgh & Van Ditmar
ISBN 9789038811413 
272 pagina's
€ 37,50

De recepten in dit artikel komen uit het boek:
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Voor 4 personen

VOOR DE SALADE
• 1 kiwi
• 1 komkommer
• 12 verveineblaadjes
• 30 gram boter
• 12 druiven

VOOR DE GROENE OLIE
• Hand (ca. 20 gram van beide) 

bladpeterselie en verveineblaadjes
• 100 ml druivenpitolie 

VOOR DE VINAIGRETTE
• 3 eetl. druivensap
• 1 eetl. wittewijnazijn
• 1 eetl. groene olie (zie hierboven)

BENODIGDHEDEN
• Parisienneboor (optioneel)
• Fijn zeefje

1  Schil de kiwi en snijd in dunne plak-
jes. Was de komkommer en steek met 
een parisienneboor kleine bolletjes 
met schil uit (of snijd de komkommer in 
blokjes als je geen boortje hebt). Doe de 
kiwi, komkommer en verveineblaadjes 
in een kom.
2  Verhit de boter in een koekenpan op 
middelhoog vuur en bak de druiven in 
de bruisende boter tot de buitenkant 
een beetje bruin is geworden. Snijd de 
gebakken druiven doormidden en voeg 
ze toe aan de kom. 
3  Maak de groene olie. Draai in de 
beker van een staafmixer de kruiden 
en druivenpitolie groen en glad. Zeef 
boven een kommetje door een zo fijn 
mogelijk zeefje. 
4  Klop in een kommetje de ingredi-
enten voor de vinaigrette door elkaar, 
zodat er mooie groene parels ontstaan. 
Dit gaat vanzelf, want de olie vormt 
geen emulsie met het vocht.

Salade
MET KIWI, KOMKOMMER, VERVEINE EN GEBAKKEN DRUIVEN

5 Maak de salade aan met de vinaigrette en leg alles mooi in 
het midden van een serveerbord. De groene olie blijft in de 

koelkast zeker 1 week goed en is in al je andere salades lekker 
te gebruiken.
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Voor 4 personen (wel grote porties)

VOOR HET PASTADEEG
• 400 gram typo 00-bloem
• 4 eieren 
• 1 eetl. water (optioneel)

VOOR DE TORTELLINIVULLING
• 400 gram ricotta
• Geraspte schil van  

1 biologische citroen
• Fijn zeezout en versgemalen  

zwarte peper

VOOR DE POMPOEN  
EN SALIEBOTER
• 250 gram boter
• ½ flespompoen (ca. 500 gram), 

geschild, zaden verwijderd en  
in kleine blokjes

• 1 bosje (ca. 80 gram) salie,  
alleen de blaadjes

• Geraspte schil en het sap van  
1 biologische citroen

• Fijn zeezout en versgemalen  
zwarte peper

BENODIGDHEDEN
• Pastamachine of deegroller
• Schuimspaan

deegroller. Als je een pastamachine gebruikt, verdeel het 
deeg dan in 4 delen en maak een rechthoekige vorm van min 
of meer 1 centimeter dik, dat zal helpen om een meer gelijk-
matige vorm te krijgen wanneer het uit de machine komt. 
Begin met het grotere formaat (dat is meestal het hoogste 
cijfer op het tandwiel) van de machine en verklein elke keer 
dat je het deeg door de machine haalt de maat een slag. Je 
hebt nu mooie lange pastavellen. Snijd ze in stukken van 10 bij 
10 centimeter.
4  Breng in een kom de ricotta op smaak met de citroenrasp, 
zout en peper. Leg met een lepel de vulling in het midden van 
de pastavellen. Vouw één hoek naar de schuin tegenoverlig-
gende hoek, je hebt nu een driehoek. Leg de lange zijde van 
de driehoek naar je toe met de punt naar voren. Vouw nu de 
punt naar binnen, naar je toe. Vouw de buitenste punten naar 
elkaar en druk deze aan. Je hebt nu een tortellino gemaakt. Als 
je er meer dan één maakt heb je tortellini.
5  Smelt de boter in een pan en gaar de pompoenblokjes 
hierin. Dit duurt ongeveer 5 minuten. Voeg de salie toe en laat 
de boter bruin worden. Blus af met het citroensap. 
6  Kook intussen de tortellini in een pan met gezouten water in 
ongeveer 3 minuten gaar. 
7  Schep met een schuimspaan de tortellini uit het pastawater 
en voeg ze met aanhangend kookvocht toe aan de botersaus. 
Maak af met de citroenrasp, zout en peper.

Tortellini
MET RICOTTA, POMPOEN EN SALIEBOTER

1  Begin met het maken van het pastadeeg. Maak van de 
bloem een bergje en schep er met een lepel een krater uit, 
zoals bij een vulkaan. Houd de bloem die je hebt opgeschept 
apart. Breek de eieren in de kuil en maak met je vinger de 
dooiers kapot. 
2  Meng vanuit het midden steeds meer bloem door de eieren 
tot alle bloem is opgenomen, zorg dat je de rand van de ‘vul-
kaan’ niet breekt, dan loopt heel je aanrecht onder het ei. Nu 
heb je een wat geel pastadeeg, een beetje elastisch en niet 
te droog. Als het wél te droog is, kun je het water toevoegen. 
Is het te nat, dan kun je de rest van de bloem toevoegen die je 
apart hebt gehouden. Het deeg moet uitrekbaar zijn zonder 
dat het breekt. 
3  Kneed het deeg nog 10 minuten. Duw met je handpalm het 
deeg uit en sla het weer terug zonder het te breken. Laat het 
deeg 30 minuten afgedekt met vershoudfolie in de koelkast 
rusten. Rol het deeg uit met een pastamachine of met een 
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Tempura
VAN SHISO EN SHIITAKE MET MATCHAZOUT

Snack of amuse voor 10 personen

VOOR DE TEMPURA
• 3 eidooiers
• 250 ml ijskoud bruiswater
• 80 gram bloem, plus extra
• 1½ liter zonnebloemolie
• 10 shisobladeren  

(Aziatische supermarkt)
• Snuf fijn zeezout
• 100 gram shiitake, steeltjes verwijderd

VOOR HET MATCHAZOUT
• 1 eetl. matchapoeder
• 3 eetl. Maldon-zout

BENODIGDHEDEN
• Pan om in te frituren
• Keukenthermometer
• Schuimspaan

1  Maak het tempurabeslag door de 
eidooiers, het ijskoude bruiswater en de 
bloem in een kom te mengen met een 
garde. Een paar klontjes bloem is geen 
ramp, maar liever niet te veel. Verhit in-
tussen de zonnebloemolie in een hoge 
pan met dikke bodem tot 180 °C.
2  Haal de shisobladeren door de 
tempura, zorg dat er niet te veel 
tempurabeslag op zit. Het moet wel 
dekkend zijn. Leg in de hete olie en 
draai de bladeren na ongeveer 30 tot 
40 seconden. Ze moeten mooi bruin 
zijn. Haal ze eruit en bestrooi met zout. 
Laat uitlekken op keukenpapier. Doe 
hetzelfde met de shiitake. 
3  Meng intussen in een kom het 
matchapoeder met het Maldon-zout. 
4  Leg de shiitake op de borden met de 
shisobladeren erbovenop. Bestrooi met 
het matchazout. 
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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.

© Medisch Dossier
Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd en openbaar wor-
den gemaakt zonder toestemming 
van de uitgever. Dit magazine wordt 
uitgebracht onder licentie van WDDTY 
Publishing Ltd (UK). Alle rechten op het 
gelicentieerde materiaal behoren toe 
aan WDDTY Publishing Ltd. Het materi-
aal mag niet worden gereproduceerd, 
als geheel of in delen, zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van 
WDDTY Publishing Ltd. De naam What 
Doctors Don’t Tell You is eigendom van 
WDDTY Publishing Ltd.
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Haal meer uit 
Medisch Dossier

Wekelijks gratis e-nieuws
Ontvang het laatste medisch nieuws, 
aanbiedingen, opiniestukken en  
columns in je inbox. Elke week,  
met de MD Update. Schrijf je in op  
www.medischdossier.org/nieuwsbrief

Proefabonnement
Probeer Medisch Dossier -  
ontvang 3 nummers voor € 19,99.  
Stopt automatisch.

Nog geen abonnee?
Medisch Dossier helpt je de regie over 
jouw gezondheidheid te nemen.

• Brede visie, betrouwbare informatie
• Onafhankelijk, objectief, kritisch
• 8 magazines per jaar
• Online toegang tot edities en archief

€ 68,- per jaar
Gratis boek bij een jaarabonnement

 

Ga naar  
www.medischdossier.org/abonnee,
bel 070 205 9236 of gebruik de  
antwoordkaart in het midden van  
dit magazine.

3x

8x

+

Gratis verzending
Als je voor 28 april het kookboek Plant-
kracht bestelt in onze webshop, betaal 
je geen verzendkosten. Vanaf pagina 60  
vind je vier recepten uit dit boek. 
Wouter Bijdendijk beschrijft heilzame 
planten, sterrenchef Joris Bijdendijk 
schreef waanzinnige recepten.

Online archief
Abonnees hebben altijd toegang tot het 
complete online archief van Medisch 
Dossier. Alle artikelen die sinds 2008 zijn 
verschenen, vind je hier terug. Abon-
nees hebben dus een schat aan gezond-
heidsinformatie onder handbereik.

IN DE 
VOLGENDE 
EDITIE
Verschijnt op 28 april 2023

Alternatieven 
voor cognitieve 
gedragstherapie
Waarom cognitieve ge-
dragstherapie soms niet 
helpt, en wat je dan kunt 
doen. Tamar Koninkx zocht 
het voor ons uit.

Het belang van stilte
Flemming Lehrmann is 
regulier en complementair 
huisarts, gespecialiseerd 
in klinische psycho-neuro-
immunologie. Rineke Dijkinga 
interviewt hem over wat hem 
heeft gebracht waar hij nu is.

Weer vier  
pagina’s recepten
Deze keer bieden we je vier 
recepten aan uit het mooiste 
boek van de koningin van de 
groenten, Mari Maris. En dat 
boek heet natuurlijk Groenten.

Alzheimer
Bryan Hubbard ontdekt nieu-
we inzichten over de ziekte 
van Alzheimer. Misschien is 
plaque toch niet de oorzaak.
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Bryan Hubbard

Uit nieuw onderzoek zou blijken dat statines geen spier-
pijn veroorzaken. Onderzoekers hebben namelijk vastge-
steld dat oudere mensen last hebben van pijntjes.

Er zijn meer dan genoeg 
onderzoeken die laten 
zien dat statinegebruikers 
veel pijn lijden

‘Het lijdt geen twijfel dat je bij het ouder worden af en toe 
pijn ervaart maar dat komt niet door statines’, legt Colin 
Baigent uit. Hij is directeur van de Medical Research 
Council Population Health Research Unit van de Univer-
siteit van Oxford. Maar Baigent heeft meerdere petten op. 
Hij gaf bijvoorbeeld leiding aan het onderzoek waaruit 
bleek dat statines geen spierpijn veroorzaken en is niet 
de enige die vol lof is hierover. ‘Dit is eersteklas bewijs’, 
aldus Nilesh Samani, medisch directeur van de Britse 
Hartstichting. De stichting heeft Baigents onderzoek be-
taald.1 Baigent en zijn team bij de Cholesterol Treatment 
Trialists’ Collaboration analyseerden gegevens van 23 
onderzoeken met 155.000 deelnemers. Ze kwamen tot de 
conclusie dat eigenlijk niemand last had van spierpijn. En 
als dat wel zo was, kwam het niet door de statines.2

Voor alle anderen kwam deze uitkomst als een verras-
sing. Op de website van de Britse nationale gezondheids-
zorg NHS staat spierpijn op de lijst met veelvoorkomende 
bijwerkingen. Patiënten krijgen het advies om hun bloed 
op creatinekinase (CK) te laten testen als de pijn te erg 
wordt. Dat is een stofje dat in het bloed terechtkomt als 
spieren ontstoken of beschadigd raken. Het probleem 

heeft zelfs een naam: statine-geassocieerde spierklachten 
(SAMS). Een andere onderzoeksgroep, de European Athe-
rosclerosis Society Consensus Panel, zegt dat spierpijn 
één van de belangrijkste redenen is dat mensen willen 
stoppen met statines. De groep heeft een eigen theorie 
over de oorzaak: statines verminderen de mitochondriale 
activiteit in de spieren. Mitochondriën zijn de ‘energiecel-
len’ van het lichaam. Daardoor daalt het energieniveau 
en worden spiereiwitten afgebroken.3 Volgens Israëlische 
onderzoekers komt dit probleem vaak voor bij deze medi-
cijnen: bij maar liefst 30 procent van de gebruikers. Gek 
genoeg hebben patiënten vaak last van allerlei pijnklach-
ten als ze met statines beginnen, maar zijn ze meestal 
pijnvrij binnen een maand nadat ze ermee stoppen.4

Baigent en zijn team schatten dat 11 van de 1000 statine-
gebruikers last hebben van pijntjes. Dat is ongeveer 1 pro-
cent, bij lange na geen 30 procent. Waar komt dat enorme 
verschil vandaan? Komt het misschien doordat ze naar 
onderzoeken hebben gekeken die grotendeels door de sta-
tineproducent zijn betaald? Voormalig redacteur van het 
British Medical Journal Richard Smith denkt dat je er maar 
beter van kunt uitgaan dat medicijnonderzoek frauduleus 
is, totdat het tegendeel is bewezen.5 Baigent is al jaren een 
groot voorstander van het gebruik van statines. Hij be-
stempelt al het gedoe over spierpijn als ‘fake news’. Het is 
jammer voor Baigent en zijn team, maar de werkelijkheid 
is anders. Er zijn meer dan genoeg onderzoeken die laten 
zien dat statinegebruikers veel pijn lijden. Zoveel zelfs 
dat ze met de medicijnen moeten stoppen. Misschien had 
Baigent het geld van de Britse Hartstichting beter kunnen 
gebruiken om te onderzoeken welke middelen patiënten 
wél kunnen verdragen. 
Dit artikel verscheen eerder in WDDTY okt 2022.

Gewoon een  
dagje ouder?

Bronnen
1.  Laura Donnelly, ‘Statins don’t cause 

common aches and pains – people 
taking them are just getting old’, 29 
augustus 2022, telegraph.co.uk

2.  Lancet, 2022; doi: 10.1016/S0140-
6736(22)01545-8

3.  Eur Heart J, 2015; 36(17): 1012–1022
4.  Harefuah, 2014; 153(7): 423–427
5.  Richard Smith, ‘Time to assume that 

health research is fraudulent until 
proven otherwise?’ 5 juli 2021, blogs.
BMJ.com
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Get your weeds at:

The best food that the 
plant based kingdom 
has to offer



MULTI’S VOOR IEDEREEN
Voor elke leeftijd en levensfase een unieke samenstelling

www.vitortho.nl

• elke doelgroep een eigen multi
• biologisch actieve B-vitaminen
• de juiste mineraalverbindingen
• optimale doseringen van de 

belangrijkste nutriënten

“Een goede basis?
Wij gebruiken
Meer in 1
van VitOrtho.”


