
Weerstand tegen chronische ziekten

Multiple sclerose, coeliakie, Parkinson, ALS, CVS,  

hart- en vaatziekten, diabetes, overgewicht, depressie, 

AD(H)D, autisme, reuma, artrose, osteoporose, astma, 

psoriasis, ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, PDS, kanker 

en vele andere chronische ziekten.
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VOORWOORD

In 1993 kreeg ik op 22-jarige leeftijd de ziekte multiple sclerose (MS). De 

reguliere geneeskunde had op het gebied van MS, toen en nu nog steeds, te 

weinig kennis om mij serieuze hulp te kunnen bieden. Hierdoor voelde ik 

mij genoodzaakt zelf op zoek te gaan naar een methode om MS-symptomen 

te voorkomen. Het heeft me een aantal jaren gekost om te onderzoeken hoe 

ik symptoomvrij kan leven. Het is me gelukt! 

Dit boek begint met een autobiografisch gedeelte waarin ik vertel over  
de beginfase van mijn leven met MS. Ik ontdekte al vrij snel dat bepaalde 

voedingsmiddelen van invloed waren op het ontstaan van mijn MS-symp-

tomen. Binnen de reguliere gezondheidszorg vond ik voor deze gedachte 

geen begrip, waardoor ik zelfstandig antwoorden moest gaan zoeken op 

mijn vragen. Deze antwoorden heb ik gevonden door veel websites te raad-

plegen, boeken te lezen, verschillende therapeuten te bezoeken en veel 

op mezelf uit te proberen. Langzaam werd het mij duidelijk waarom mijn  

lichaam slecht reageerde op bepaalde bestanddelen van voeding, waardoor 

ik MS-symptomen kon krijgen. Wanneer je weet waardoor ziektesympto-

men ontstaan, kun je ze bestrijden. Ik ontdekte dat spijsverteringsproblemen 

en een matige ontgifting bepalend zijn voor het krijgen van MS, maar ook 

voor andere chronische ziekten, zelfs voor kanker. Door het eet- en drink-

patroon aan te passen en specifieke voedingssupplementen te gebruiken kun 
je vrij blijven van ziektesymptomen. Mijn kennis over dit onderwerp wil ik 

graag delen met mensen die zelf het initiatief willen nemen om hun gezond-

heid te verbeteren en met diegenen die vanuit andere disciplines geïnteres-

seerd zijn.

De conditie van de spijsverteringsorganen is alles bepalend voor je 

gezondheid!

Neuroloog, dr. R. Medaer is in België een autoriteit op het gebied van MS.

Hij is voorzitter van de vereniging Lidwina voor MS. In de Lidwina’s 

Nieuwsbrief 2012, 2e kwartaal, schrijft dr. R. Medaer in zijn voorwoord 

dat voeding en voedingssupplementen met een welbepaald medisch doel 

een plaats zullen krijgen bij de behandeling van kanker, cardiovasculaire 

aandoeningen, suikerziekte en neurodegeneratieve aandoeningen waaron-

der MS. 
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Een rondje langs de therapeuten

Door de MS-aanvallen na Willingen en Italië was ik vastbesloten om uit 

te gaan zoeken welke voedingsmiddelen bij mij MS-symptomen veroor-

zaken. Ik wilde me gaan verdiepen in alternatieve therapieën die voeding 

en de spijsverteringsorganen in hun therapie betrokken. In 1994 had ik al 

goede ervaringen opgedaan met de Moermantherapie, maar er zijn nog 

veel meer therapieën in dit vakgebied. Ik maakte een rondgang langs:

• Orthomoleculaire geneeskunde

• Mesologie

• Kinesiologie

• Bioresonantie

• Levend Bloed Analyse (LBA)

ORTHOMOLECULAIRE GENEESKUNDE - februari 2005

Het centrale idee van de orthomoleculaire geneeskunde is dat 
bepaalde voedingsmiddelen het lichaam ondersteunen en het 
lichaamseigen genezingsproces stimuleren, terwijl andere voe-
dingsmiddelen afweerreacties van het lichaam oproepen en een 
ontstekingsproces in gang zetten. 

Ik ondersteun dit idee, want ik had duidelijk ervaren dat veel vlees, eieren 

en bepaalde vetsoorten afweerreacties opriepen die bij mij MS-sympto-

men veroorzaakten.

Voedingssupplementen zijn volgens de orthomoleculaire genees-
kunde onmisbaar voor het lichaam. Het uitgangspunt is dat ons 
lichaam aan zoveel schadelijke invloeden wordt blootgesteld, dat 
de concentratie voedingsstoffen die we middels ons gewone dieet 
naar binnen krijgen, onvoldoende is om onze gezondheid te waar-
borgen. Schadelijke invloeden zijn o.a. tabaksrook, bewerkt voed-
sel, milieuverontreiniging, ongewenste micro-organismen (bacte-
riën, virussen, schimmels en parasieten) en zware metalen. Deze 
kunnen versnelde veroudering en degeneratie bevorderen. Dat 
komt doordat gifstoffen de enzymvorming kunnen blokkeren die 
nodig zijn voor belangrijke stofwisselingsprocessen in het lichaam. 
Gifstoffen zetten als het ware de handrem op de enzymvorming, 
waardoor de stofwisseling wordt vertraagd.
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teriën, metalen, stof) en endogene stoffen (dode cellen, fragmen-
ten) en verder bij het in gang zetten van immunologische afweer-
mechanismen (herkenning antigenen, MHC-klasse II-moleculen).
Een stoornis in het MPS leidt onder andere tot het achterblijven 
van exogene en endogene stoffen en een falende specifieke af-
weer. Hierdoor blijft het lichaam in een chronische soms subklini-
sche ontstekingsreactie functioneren, met als gevolg: chronische 
vermoeidheid, verspreid voorkomende spierpijnen, herhaaldelijk 
terugkerende infecties.

Het verslag maakte een goede indruk op mij en sterkte mijn vertrouwen 

in de mesologie. Ik wist nu in ieder geval zeker dat ik een glutenallergie 

had. Dat betekende dat ik echt geen gluten meer mocht eten, want die be-

schadigen direct mijn darmslijmvlies, darmvilli en overige slijmvliezen. 

Ik moest net zo streng zijn als iemand met de darmziekte coeliakie. Ik ging 

volledig glutenvrij eten. Zuivel, noten en varkensvlees at ik ook niet meer.

In plaats van tarwebrood ging ik groenten met rijst eten en kleine stuk-

jes vlees of vis. Als tussendoortje nam ik voortaan fruit, een rijstwafel of 

glutenvrij brood. Het enige wat ik nog dronk was kruidenthee. Dit eet- en 

drinkpatroon behoorde vanaf die tijd tot mijn leefstijl en dat is nog steeds 

zo. Ik ben nooit meer bij een neuroloog in een ziekenhuis geweest, want 

ik heb daar niets meer te zoeken. Het was voor mij de juiste stap om een 

mesoloog te bezoeken. Het was erg prettig om eindelijk met iemand te 

kunnen praten die al mijn klachten begreep en ook kon verklaren. Daar-

naast is mijn mesoloog ook nog eens een hele leuke vrouw. Elk jaar kom 

ik bij haar op controle. 

VOEDSELALLERGIE/ VOEDSELINTOLERANTIE

Het werd me duidelijk dat ik aantoonbaar last heb van een heleboel voed-

selallergieën en voedselintoleranties. Beide komen vaak samen voor. De 

woorden allergie en intolerantie worden dikwijls door elkaar gebruikt. 

Toch is er een wezenlijk verschil en dat is belangrijk om te weten. 

Voedselallergie

Bij een voedselallergie krijg je vaak direct aantoonbare klachten. Wanneer 

het lichaam met stoffen in aanraking komt die het als schadelijk herkent, 

ontstaat er een afweerreactie, waarbij histamine en antistoffen vrijkomen 

om de prikkel onschadelijk te maken. Als je bijvoorbeeld een appel eet 

waar je allergisch voor bent dan kun je vrijwel direct jeuk aan de mond 
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krijgen of gezwollen lippen. Ook huid-, maag- en darmklachten of irrita-

ties aan de luchtwegen kunnen worden waargenomen. Als je direct klach-

ten ervaart, dan laat je het vanzelf wel om dat product nog een keer te eten. 

Zo ontlast je je immuunsysteem en blijf je symptoomvrij. 

Bij een voedselallergie zijn allergische afweerstoffen (IgE) meestal in het 

bloed aantoonbaar. Bij de huisarts kun je laten testen waar je allergisch 

voor bent. Vaak ben je maar voor enkele voedingsmiddelen allergisch. 

Voedselintolerantie

Een voedselintolerantie is iets heel anders. Het aantal voedingsmiddelen 

waar je intolerant op kunt reageren, is veel uitgebreider dan bij voedselal-

lergieën. Ook ervaar je niet direct klachten. Het kan 5 minuten, 2 uur, 24 

uur, 48 uur, 72 uur of zelfs nog veel langer duren voordat symptomen op-

treden. Dit wordt ook wel het vertraagd-type-overgevoeligheid genoemd. 

Klachten worden pas ervaren bij een bepaalde mate van stapeling van 

allergenen in het bloed, waarbij de ene voedselintolerantie een sterkere en 

snellere reactie uit kan lokken dan de andere. 

De enorme diversiteit aan voedingsmiddelen waarvoor een intolerantie 

kan bestaan en de vertraagde reactie zorgt ervoor dat voedselintoleranties 

nauwelijks opgemerkt worden. Lichamelijke klachten worden om die re-

den niet gelinkt met verdachte voedingsmiddelen. Mensen blijven deze 

ongeschikte voedingsmiddelen gewoon eten en dat veroorzaakt klachten 

die daardoor blijven voortduren. Dit kunnen milde klachten zijn als ver-

moeidheid, een opgezette buik, hoofdpijn, je gewoon niet lekker voelen 

of ernstigere klachten zoals MS, depressie, reuma, ziekte van Crohn, hart- 

en vaatziektes, astma en kanker. De meeste chronische ziekten ontstaan 

door ontstekingsreacties die worden veroorzaakt door het vertraagd-type-

overgevoeligheid. Ongemerkt kunnen mensen elke dag voedingsmiddelen 

nuttigen waarvoor ze intolerant zijn. Het immuunsysteem zet bij voedse-

lintoleranties, net als bij voedselallergieën, ontstekingscellen aan het werk 

om het lichaam van de ongewenste stoffen te bevrijden. Ontstekingsreac-

ties kunnen in verschillende delen van het lichaam klachten geven. Het 

continu produceren van ontstekingsreacties geeft klachten een chronisch 

karakter. Als er regelmatig voedsel wordt gegeten waar een intolerantie 

voor bestaat is het niet zo vreemd dat symptomen voortduren. 

De aanmaak van te veel ontstekingscellen door voedselintoleranties is de 

hoofdoorzaak van vele chronische klachten. De reguliere geneeskunde 

erkent voedselintoleranties helaas niet, omdat de reguliere geneeskunde 

geen methodes beschikbaar heeft die voedselintoleranties (IgG) in het 

bloed aan kunnen tonen. Hopelijk komt daar snel verandering in.
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WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Er worden bij MS-patiënten verhoogde IgA-antistoffen gevonden tegen 

gluten, gliadine, lactoglobuline, lactalbumine, caseïne en ovalbumine. 

IgA-en IgG-antistoffen werden in hoge mate gevonden tegen gliadine en 

gluten. Mogelijk worden deze eiwitten door de darm verhoogd opgeno-

men.7

Volgens het Pubmed-artikel worden er bij MS-patiënten ook verhoogde 

IgA-antistoffen gevonden tegen:

• Lactoglobuline

• Lactalbumine

• Caseïne

• Ovalbumine

Caseïne, lactose en lactoglobuline worden beschouwd als de belangrijkste 

allergenen in koemelk, schapenmelk en geitenmelk. Dit zijn eiwitcom-

ponenten van melk die de mens vooral binnenkrijgt door de consumptie 

van geïndustrialiseerde koemelkproducten. De structuur van gluten en 

zuiveleiwitten zijn vrijwel identiek, waardoor ze voor dezelfde verhoogde 

ontstekingsgraad zorgen. Dit veroorzaakt niet alleen MS, maar nog veel 

meer ziektesymptomen. Dit was voor mij een reden om koemelk nader te 

bestuderen.

Pasgeboren zoogdieren groeien het beste op melk van hun eigen soort. In 

de moedermelk zitten alle essentiële voedingsstoffen die zijn aangepast 

aan de behoefte van het dier. Alle melksoorten bevatten water, eiwitten, 

vetten, koolhydraten, vitamines en mineralen, maar de verhoudingen ver-

schillen per diersoort. Koemelk is uitgebalanceerd voor een kalfje, moe-

dermelk is het beste voor de baby, geitenmelk voor het geitje en schapen-

melk voor het lammetje. 

Kort na de geboorte is de enzymatische activiteit in de verteringssappen 

nog te beperkt om vast voedsel te verteren en daarom drinkt een pas gebo-

ren zoogdier melk bij de moeder. Naarmate het dier ouder wordt, nemen 

de verschillende enzymen in de spijsverteringssappen toe en is het voor 

het dier mogelijk om andere voedingsmiddelen te nuttigen. Het dier stopt 

dan vanzelf met zogen. In de dierenwereld wordt gezoogd tot het jong 

driemaal het geboortegewicht heeft bereikt. Bij een kalf is dat zes maan-

den, bij een mens één jaar en bij een olifant drie jaar. Geen enkel zoogdier 

drinkt nog moedermelk als hij is volgroeid en al helemaal niet van een 

7  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15355487
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andere diersoort. Alleen de mens blijft gedurende zijn hele leven gepas-

teuriseerde en gehomogeniseerde koemelk drinken…

Koemelk en de microbiële flora
In moedermelk vormen zich de meest gunstige vetzuren, mineralen, enzy-

men en bacteriën voor het kind. De antistoffen in borstvoeding bekleden 

het hele ademhalings- en maagdarmkanaal van de baby en zorgen zo voor 

een uitstekende verdediging tegen virussen en andere lichaamsvreemde 

stoffen. 

Kinderen die borstvoeding krijgen en kinderen die flesvoeding krijgen 
hebben een verschillende darmflora. Kinderen die borstvoeding krijgen, 
hebben een lagere pH in de darm (een zure omgeving) van ongeveer 5,1 - 

5,4 gedurende de eerste zes weken, met de bifidobacteriën als dominante 
soort en minder ziekteveroorzakende microben, zoals E-coli, bacteroides, 

clostridia en streptokokken. Deze kinderen ontwikkelen een goede bekle-

ding van het ademhalings- en maagdarmkanaal.

Baby’s die flesvoeding op basis van koemelk krijgen hebben een hoge 
darm-pH van ongeveer 5,9 - 7,3 met een grote verscheidenheid aan on-

gunstige micro-organismen die eiwitten door middel van gistings- en rot-

tingsprocessen afbreken. Bij kinderen die een korte tijd borstvoeding en 

daarna flesvoeding krijgen, ontstaan een darmflora en darmgedrag die lij-
ken op dat van kinderen die enkel flesvoeding krijgen. In een hoge darm-
pH kunnen gunstige bifidobacteriën niet overleven, maar ongunstige 
micro-organismen juist wel. De opbouw van de darmflora met koemelk 
is dus van een slechte kwaliteit en hier moet het kind het de rest van zijn 

leven mee doen. De bekleding van het ademhalings- en maagdarmkanaal 

zal zich minder goed ontwikkelen.

Een goede bekleding van het ademhalings- en maagdarmkanaal is de basis 

voor de gezondheid van je kind. Een kind heeft minder kans op astma of 

hooikoorts als de coating van het ademhalingskanaal zich goed kan ont-

wikkelen. Met een goede coating kunnen inhalatieallergenen de longen 

niet gemakkelijk binnendringen. Een goede coating van het maagdarmka-

naal is ontzettend belangrijk, omdat de darm een cruciaal onderdeel van 

het immuunsysteem is. Een intact darmslijmvlies bestaat uit een fijnmazig 
hekwerk dat onvolledig verteerde voedselmoleculen in de darm geschei-

den kan houden van het immuunsysteem. Dit voorkomt ongewenste in-

dringers, een overbelast immuunsysteem en onnodig veel ontstekingsre-

acties. Het hekwerk aan de binnenkant van de darm kan onder invloed van 
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Deel 3 
 

De symptoomvrije behandeling

Mijn zoektocht heeft mij geleid naar een methode om symptoomvrij 

te leven. Deze methode noem ik de symptoomvrije behandeling en is 

toepasbaar op MS en vele andere ziektesymptomen. De symptoomvrije 

behandeling is gericht op het voorkomen van stofwisselingsstoornissen 

en ontstekingsreacties die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van 

bijna alle chronische ziekten en gedragsstoornissen. Van essentieel 

belang zijn daarbij het aanpassen van het voedingspatroon aan de 

verzwakte spijsverteringsorganen en het gebruik van effectieve 

voedingssupplementen. Met een aangepast eetpatroon en ondersteunende 

voedingssupplementen kunnen de spijsverteringsorganen, de stof-

wisseling en de ontgiftende systemen beter functioneren. Het aantal 

lichaamsvreemde stoffen in het bloed zal dalen en daarmee ook het 

aantal ontstekingsreacties. Het immuunsysteem hoeft niet meer zoveel 

ontstekingscellen te produceren om lichaamsvreemde stoffen in het bloed 

op te ruimen, waardoor ziektesymptomen uitblijven. Een leven zonder 

ziektesymptomen wordt daardoor mogelijk. Symptoombestrijders in de 

vorm van medicijnen zijn dan niet meer nodig. 

In de voorgaande hoofdstukken heb ik al uitgelegd welke voedings-

middelen wel en niet gebruikt dienen te worden. In dit hoofdstuk zal ik 

uitgebreid uitleggen welke voedingssupplementen er naast een aangepast 

eetpatroon nodig kunnen zijn om de organen te ondersteunen.

Er zijn duizenden voedingssupplementen op de markt. Voor elk 

gezondheidsprobleem bestaan talloze voedingssupplementen. Hoewel er 

nog nooit iemand is overleden door inname van een voedingssupplement, 

is het wel noodzakelijk om jezelf goed te laten informeren over de kwaliteit 

en de werking ervan. Orthomoleculaire therapeuten of orthomoleculaire 

artsen en mesologen kunnen je daarbij helpen. 

Er bestaan veel nuttige voedingssupplementen die het lichaam goed kan 

gebruiken. Om de spijsvertering, de stofwisseling en de ontgifting te 

ondersteunen heeft een aantal een prominente plek in de symptoomvrije 

behandeling gekregen. De bijzondere voedingssupplementen die ik 

hiervoor gebruik zijn nog relatief onbekend, maar verdienen veel meer 

aandacht. 
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Weerstand tegen chronische ziekten

Als er zich eenmaal spijsverteringsproblemen voordoen, zijn de organen 

meestal al ver gedegenereerd. Ziekten die hieruit voortvloeien worden 

veelal met ontstekingsremmers, pijnbestrijders, immuunonderdrukkende 

middelen of andere medicijnen behandeld. Deze medicijnen werken vaak 

overbelastend op de al reeds gedegenereerde organen, waardoor het met 

het lichaam uiteindelijk bergafwaarts zal gaan en medicijnen hun effecti-

viteit verliezen. Het zieke lichaam wordt meestal niet beter met medicij-

nen die bijwerkingen geven. Het is vele malen belangrijker om de spijs-

verteringsorganen en de ontgiftende systemen te stimuleren, zodat het 

lichaam voedende stoffen kan ontvangen en lichaamsvreemde stoffen kan 

neutraliseren. Voedingstekorten, gifstapeling, stofwisselingsproblemen en 

ontstekingsreacties zullen uitblijven, waardoor het ziekteproces kan wor-

den stopgezet en ziektesymptomen kunnen verdwijnen. 

Bij vrijwel alle chronische degeneratieve ziektes zien we spijsverterings-

problemen, voedingstekorten, gifstapeling en stofwisselingsproblemen 

die ontstekingsreacties uitlokken en de normale cel- en orgaanfuncties 

belemmeren. Bij de één geeft dat problemen aan het hart, bij de ander aan 

de longen en bij weer een ander in de hersenen. Vaak worden meerdere 

cellen, weefsels of organen aangetast. Dat betekent dat je meerdere ziek-

ten tegelijk kunt ontwikkelen door dezelfde oorzaken en dat je die dus ook 

tegelijk kunt bestrijden met de symptoomvrije behandeling.

Bij elke ziekte moeten de spijsverteringsorganen en de ontgiftende syste-

men enorm veel aandacht krijgen. Een verstoring in de spijsvertering, de 

ontgifting en de stofwisseling ligt aan de basis van bijna elke ziekte. Een 

aangepast eet- en drinkpatroon en voedingssupplementen die de spijsver-

tering en de ontgifting stimuleren, kunnen in zeer veel gevallen de ge-

zondheid waarborgen. 

Terwijl de farmaceutische industrie door zal gaan met het zoeken naar 

nieuwe medicijnen en technologieën, zal het behoud van een gezond spijs-

verteringskanaal, voeding en voedingssupplementen in de toekomst een 

steeds grotere rol gaan spelen binnen de gezondheidszorg. 

Ga niet eindeloos zitten wachten! Met de informatie in dit boek kun je 

jezelf nu al begeleiden naar een betere gezondheid. Ik wens iedereen veel 

inspiratie, volharding, kracht en vooral heel veel gezondheid toe!


