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Voorwoord

Het is met veel genoegen dat ik het voorwoord schrijf voor mijn
goede vriend, dokter Hans Moolenburgh, een getalenteerd arts en
auteur. Zo heeft hij, door de jaren heen, meer goede boeken ge-
schreven dan sommigen nog kunnen lezen. Het bijzondere van die
boeken is steeds de intrigerende inhoud; door de rijke levens- en
praktijkervaring van de schrijver en de boeiende manier van schrij-
ven (het is alsof hij vertelt) verrijkt het de lezers.

Dit nieuwe boek geeft een goed overzicht van de vele mogelijk-
heden die de complementaire – of zoals dokter Moolenburgh die
noemt, de ‘hippocratische’ – geneeskunst te bieden heeft. Daarbij is
het verbazingwekkend hoe genuanceerd het palet van de auteur
blijkt te zijn. Behalve het bespreken van de verschillende stofwisse-
lingstypen als basis waarop een individueel dieetadvies kan worden
gegeven, komen ook hyperthermie (oververwarmingstherapie), 
manuele therapie, enzymtherapie, homeotherapie en vele andere
vormen van geneeskunst aan bod. Daarbij vormen de diepe achter-
gronden van ziektebeelden, met name de ontstaanswijze, een steeds
terugkerend en boeiend thema. Bovendien wordt de lezer steeds ge-
prikkeld om mee te denken, zowel bij het voorkomen van een ern-
stige ziekte als kanker als bij het diagnosticeren en therapeutisch
handelen als de ziekte toch eenmaal is uitgebroken.

De lezer wordt aangemoedigd zelf het heft in handen te nemen,
na te denken over zijn leven, wie hij of zij in werkelijkheid is en de
manier waarop hij of zij eigenlijk, diep van binnen, altijd al had wil-
len leven. Niet lijdzaam afwachten dus of de adviezen van een dok-
ter voor zoete koek slikken, maar opkomen voor jezelf en degene
zijn zoals de Schepper je bedoeld heeft. Door bij jezelf te blijven kan
er zoveel energie vrijkomen voor genezing en kunnen er betere ont-
wikkelingskansen gecreëerd worden.



De verwondering over de schepping in dit boek spreekt onder an-
dere ook uit de bespreking van de elementen van het periodiek sys-
teem. Inderdaad wonderbaarlijk als je leest over de achtergronden
van elementen als waterstof en zuurstof, die allemaal naar opklim-
mend atoomgewicht zijn gerangschikt en in één groot systeem 
ondergebracht.

In de klassieke homeopathie heeft men nog andere grote ontdek-
kingen gedaan en een geheel nieuwe wereld werd daarmee voor ons
ontsloten. Het is verleidelijk en boeiend om hier uitgebreider over te
schrijven, maar dit is een voorwoord in een boek dat uitgebreid gaat
over kankerpreventie en -behandeling en niet zozeer over klassieke
homeopathie. Hoewel… een aantal elementen kan in homeopathi-
sche zin wel degelijk worden ingezet bij kanker. Zo zijn onder de 
halogenen de elementen fluor en jodium bekend – fluorverbindin-
gen in homeopathische potenties onder meer bij steenharde tumo-
ren in klieren en soms in het geval van botsarcomen.

Ik ben er zeker van dat dokter Moolenburgh met zijn uitgebreide
kennis en levenservaring een uitermate boeiend boek heeft ge-
schreven waar u veel nuttige tips in kunt vinden. Maar het is vooral
een boek dat u aanzet tot nadenken en u hopelijk ook sterkt in het
besef dat u niet alleen staat in dit leven. De Schepper van uw leven
heeft u gemaakt en kan u met alle verwondingen, opgelopen in het
leven, weer heel maken.

Bob Th. Hornstra, arts voor klassieke homeopathie 
en natuurgeneeswijze
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Inleiding

In 2008 vond een stille revolutie plaats. Voor het eerst in de ge-
schiedenis was kanker in Nederland doodsoorzaak nummer één ge-
worden en verdrong daarmee hart- en vaatziekten van de eerste
plaats. Het laat zich aanzien dat de andere landen van de westelijke
geïndustrialiseerde wereld deze omwenteling ook spoedig zullen
doormaken.

Er moet hier meteen aan worden toegevoegd dat de positiewisse-
ling niet het gevolg is van een scherpe daling van de slachtoffers van
hart- en vaatziekten, maar het resultaat is van de ernstige stijging
van gevallen van kanker, die bovendien niet meer – zoals dat het
geval was in 1952, toen ik mijn loopbaan als arts begon – vooral de
oudere mensen treft, maar tegenwoordig ook mensen in de bloei van
hun leven velt en zelfs explosief is gestegen bij kinderen. Iedereen
heeft tegenwoordig wel, hetzij direct hetzij in de naaste omgeving,
met kanker te maken. Men kan gerust van een ernstige epidemie
spreken, al wordt dat woord alleen voor besmettelijke ziekten 
gebruikt.

We worden regelmatig blij gemaakt met krantenberichten waarin
wordt vermeld dat de oplossing van het vraagstuk eraan zit te
komen. Ik hoor dat verhaal al zevenenvijftig jaar. Al geloofde ik het
vroeger, tegenwoordig ben ik het als een psychologische reactie gaan
zien van soms tot wanhoop gedreven behandelaars die, ondanks hun
heroïsche pogingen de zaak in de hand te krijgen, eigenlijk de hele
dag bezig zijn doodzieke mensen zo goed en zo kwaad als dat moge-
lijk is op te lappen. Al slagen ze daar in een aantal gevallen ook in,
ze zijn toch als kinderen op een zandhoop in de opkomende vloed.
Het aantal patiënten is bijna niet bij te houden.

Gezien de vele miljarden die in kankeronderzoek zijn gestoken,
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zou men verwachten dat er zo langzamerhand een goed idee moet
bestaan over wat kanker nu exact is, waarom het de grote ziekte van
onze beschaving is en wat men er blijvend aan zou kunnen doen. Al
dat onderzoek heeft dan wel een onafzienbare reeks feiten aan het
licht gebracht, maar opvallend is dat een overkoepelende visie ont-
breekt. Het gezegde dat een specialist iemand is die steeds meer weet
over steeds minder, gaat nog altijd op. Er bestaat namelijk een op-
vallend verschil tussen kennis en begrip. Kennis is het directe 
gevolg van zintuiglijke waarneming, die tegenwoordig aangevuld
wordt met onze werkelijk wonderbaarlijke instrumenten en labo ra-
toriumgegevens, maar begrip is het doorzien van al dat mate riaal
waardoor er een overkoepelende visie ontstaat en men als het ware
door de feiten heenkijkt. Dat is de werkelijke betekenis van diag -
nose.

Het ontbreekt ons aan een algemene filosofie, zoals die bijvoor-
beeld in de tijd van Hippocrates, de vader van de geneeskunde, nog
wel bestond.

Om een voorbeeld te noemen: onze huidige cultuur is gegrond-
vest op enorme samenballingen van geld. Waanzinnige bedragen
worden door regeringen van banken geleend en over al dat geld moet
zoveel rente worden betaald, dat het ernaar uitziet dat onze achter-
kleinkinderen nog krom moeten liggen voor het geld dat wij er door
gejast hebben. Rente werd in vroegere culturen aangeduid met ‘woe-
ker’. Zou er een verband bestaan tussen een op woeker gegrondveste
maatschappij en het feit dat die maatschappij als voornaamste
doodsoorzaak een woekerende ziekte heeft?

Ik werp maar een balletje op over iets waar we toch eens met zijn
allen over na moeten denken...

Het doel van dit boek is tweeledig:
• Ik wil met u nadenken over het waarom van deze kankerexplo-

sie, waarbij we als vanzelf bij de vraag terechtkomen: staan we er
weerloos tegenover – spelen we met zijn allen Russisch roulette
– of kunnen we er zelf iets aan doen? U begrijpt dat ik dit boek
nooit geschreven zou hebben als ik inderdaad zou menen met
Russisch roulette te maken te hebben.

• Ik wil uit de doeken doen hoe er naast de officiële kankerbehan-
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deling met mes, gif, straal en antihormonen, ook een zeer uitge-
breide vorm van andere kankerbehandelingen bestaat. Deze 
behandelingen vormen geen alternatief voor officiële kankerbe-
handeling, maar vullen een belangrijk ontbrekend stuk aan, na-
melijk hoe we het spontaan ziek geworden lichaam weer gezond
moeten krijgen, of hoe we maatregelen kunnen nemen om zo min
mogelijk risico te lopen de ziekte te krijgen. We hebben dus niet
met een concurrerende vorm van kankerbehandeling te maken,
maar met een noodzakelijk aanvullende. De twee therapieën
samen geven patiënten de meeste kans, en kunnen het aantal mo-
gelijke kankerpatiënten behoorlijk verminderen.

Ik geef u veel gegevens en veel tips. Neem die niet passief in u op.
Denk actief mee! Juist die innerlijke activiteit blijkt een van onze 
belangrijkste mogelijkheden te zijn om kanker te voorkomen of – in
het geval iemand al is aangetast – te genezen.

Ik ga u een rondleiding geven in de inzichten over kanker en alle
therapeutische mogelijkheden, waarbij u niet voor zoete koek moet
slikken wat ik u vertel, maar kritische vragen moet stellen of aan-
vullingen kunt geven.

Kunt u dat dan?
Ja, natuurlijk kunt u dat!
Wist u dat als een slimme taxichauffeur gevraagd wordt wat zijn

toekomstverwachtingen zijn over de economie het volgende jaar,
zijn antwoorden vaak beter de roos treffen dan die van een denktank
van topfiguren uit het economische leven? Paradoxaal genoeg ziet de
mens met gewoon verstand vaak scherper dan degene die een hele
bibliotheek vol feiten in zijn hoofd heeft. Hiermee wil ik niet zeggen
dat zo’n chauffeur nu meteen een praktijk voor complementaire
kankerbehandelingen moet opzetten. Daar hebben we de geoefende
therapeuten voor nodig. Ik wil wel zeggen dat – gecon fronteerd als
wij zijn met een kankerexplosie die zijn weerga niet kent in de me-
dische geschiedenis – alle ideeën welkom zijn, ook van de intelli-
gente leek.

Ik spreek uit ervaring. Vele malen als ik min of meer met mijn
handen in het haar zat, vertelde mijn patiënt me een inval, een
droom of een voorval uit zijn of haar leven waardoor ik ineens zag
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hoe ik verder moest gaan. Daarbij bedoel ik niet diegenen die de laat-
ste jaren pakken vol met feiten die ze van het internet hadden ge-
plukt, vol verwachting op mijn bureau legden. De feitenwoekering
op internet lijkt soms zelf wel op een tumor. Nee, ik heb het over
hen die ernstig over hun eigen leven hadden nagedacht en dat in ver-
band wisten te brengen met hun ziekte.

Want verkijkt u zich er niet op: afgezien van het noodzakelijke
verwijderen of verkleinen van de tumor zoals de reguliere kanker be-
handeling dat doet, is de verdere behandeling om de patiënt zo mo-
gelijk geheel gezond te krijgen een zeer persoonlijke zaak, waarbij
elk mens uniek is en absoluut niet in enig protocol te vangen.

We gaan dus samen op excursie en u blijft vragen en nadenken. Ik
ben na 59 jaar natuurlijk wat scheefgegroeid door mijn vak, maar de
leek staat er fris tegenover en kan soms dingen inbrengen waar ik
zelf niet aan gedacht heb.

In elke behandeling hebben we namelijk niet met een almachtige
behandelaar te maken bij wie de bange leek zijn lichaam inlevert,
zoals u uw auto ter revisie aan een garage geeft. Nee, de behandeling
is teamwerk, met gelijkwaardige leden: de patiënt(e) die zichzelf als
een ouderwetse koning of koningin moet beschouwen met adviseurs
om zich heen, de behandelaar die zelfs als hij een professor is in
dienst staat van de patiënt en niet omgekeerd (af en toe wordt dat
wel eens vergeten) en de achterban van de patiënt – de partner of in
het geval van kinderen de ouders. Ze zijn allen van groot belang en
zonder zo’n team zijn de vooruitzichten minder goed.

Ik wil deze inleiding afsluiten met een woord van hoop:
Juist de kankerpatiënt wordt soms overvallen door een peilloos

gevoel van onmacht, van hopeloosheid, van hulpeloosheid. Dat ge-
voel is intens, doordringend en niet te ontwijken maar het geeft niet
de werkelijkheid aan. U bent niet machteloos, er is veel hoop in de
meeste gevallen en u bent allesbehalve hulpeloos. Uw lichaam heeft
u alleen een dringende boodschap gegeven: het roer moet om!

Dat kan. Zelfs in vergevorderde gevallen zag ik mensen als het
ware een innerlijke knop omdraaien en tegen alle verwachtingen in
genezen.

Laat me u na meer dan een halve eeuw praktijkervaring dit mee-
geven: u kunt meer dan u denkt. Veel meer.
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Om duidelijk te maken waar dit boek precies over gaat, stel ik voor uit te
gaan van een zeer veelvoorkomende levenssituatie. Mevrouw Van Dam is
veertig jaar, gelukkig getrouwd met drie leuke kinderen. Ze heeft een fijn huis
en een tuin met veel bloemen. Ze heeft een deeltijdbaan als sociaal werkster,
die haar goed bevalt. Haar agenda voor de volgende twee maanden is vol
en ze kijkt verlangend uit naar de vakantie in het zomerhuisje in Zuid-Frank-
rijk. Eindelijk heerlijk ontspannen.

Dan, op een morgen als ze onder de douche staat, merkt ze ineens een
knobbeltje op in haar rechterborst. Het is alsof de grond onder haar weg-
zinkt. Wezenloos van angst komt ze aan het ontbijt, maar ze laat niets aan
haar gezin merken. Als haar man naar zijn werk en de kinderen naar school
zijn, haast ze zich naar haar huisarts. Die onderzoekt haar borst. Gespannen
kijkt ze naar zijn gezicht, maar ze kan er niets aan aflezen. Dan zegt hij: ‘Voor
alle zekerheid stuur ik u even door naar het ziekenhuis, voor verder onder-
zoek.’

Daar belandt ze meteen in een molen.
Mevrouw Van Dam – echtgenote, moeder, collega – is ineens een ding ge-

worden waar van alles mee gebeurt. Haar grootste angst wordt bewaarheid.
Het is ‘niet goedaardig’. (Let op die uitdrukking. Denkt men de kwaadaar-
digheid zo af te zwakken?)

De operatie waarbij het knobbeltje wordt verwijderd, bevestigt de 
diagnose. Bovendien bevat één okselklier kankercellen. Nu volgt een inten-
sieve bestraling, die haar niet meevalt en waar ze erg moe van wordt. Dan
komt de chemotherapie. Haar mooie, lange, kastanjebruine haar valt geheel
uit en ze krijgt een pruik om haar kaalheid te bedekken. Haar menstruatie
stopt en ze krijgt heftige opvliegingen; want chemotherapie is een soort ca-
stratie, al heeft men in het ziekenhuis dat woord niet genoemd. Voor dat alles
is ze gewaarschuwd, maar waar men haar niet op heeft voorbereid, is dat al
haar seksuele gevoelens verdwenen zijn.

Mevrouw Van Dam is ineens een ander geworden. Maar wat er ook ge-
beurt, als een echte kankerpatiënte tracht ze al haar wanhoop voor man en
kinderen te verbergen en tracht hen, die behoorlijk aangeslagen zijn, op te
beuren en op te vangen. Ook haar sociale leven is veranderd. Sommige vrien-
dinnen mijden haar en er zijn er zelfs die – als ze haar in de verte aan zien
komen – gauw oversteken naar de andere kant.

Maar er is nog iets fundamenteel anders in haar geworden. Dit lichaam,
dat haar altijd trouw diende en dat ze altijd heeft beschouwd als deel van
haarzelf, is plotseling een eigen weg opgegaan. Ze voelt zich door haar eigen
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lijf in de steek gelaten, verraden zelfs. Zonder dat ze zich er helemaal van be-
wust is – iedereen vindt zelfs dat ze zich ‘verbazend goed houdt’ – is ze van
binnen diep ontmoedigd.

Haar huisarts meent het goed, maar omdat ze onder controle van de
specialist is bezoekt hij haar niet. Haar huisarts... wie is dat trouwens? Ze
heeft – zoals veel mensen tegenwoordig – met een maatschap te maken en
moet maar afwachten wie ze te zien krijgt. Het is moeilijk om zo een band
met de huisarts te vormen, terwijl die juist nu hard nodig is. En de specialist
– niets kwaads over de man, hoor – is toch wat afstandelijk en geeft haar het
gevoel dat ze niet zichzelf is, maar voornamelijk een borst die hopelijk aan
het genezen is.

Hoezeer de specialisten alleen op kanker gefocust zijn, merkte ik verleden
week aan een jonge kankerpatiënte met wie het nu gelukkig na vier jaar
goed gaat en die zei: ‘Dokter, ik ben nu wel over die kanker heen maar mijn
specialisten zijn er nog niet van af.’

Terug naar de verdrietige en angstige mevrouw Van Dam, die zo dapper
haar rol van sterke vrouw speelt. Een vriendin die haar goed aanvoelt zegt:
‘Waarom ga je niet eens naar een biologische arts, die helpt je er weer he-
lemaal bovenop.’ Ze bespreekt het met haar man maar die raadt het af.

Nu doet mevrouw Van Dam iets wat je niet verwachten zou: ze gaat toch.
En zo komt ze bij mij of een van mijn collega’s terecht.

Wat zijn wij voor dwarsliggers in het zo gehoorzame artsengilde?
(Want zo worden we toch maar al te vaak beschouwd.)

We hebben net zoals onze reguliere collega’s allemaal dezelfde
universitaire opleiding genoten en dezelfde graad behaald en dezelfde
eed van Hippocrates afgelegd. De meesten van ons zijn huisarts en
gebruiken, vooral in acute gevallen, dezelfde reguliere geneesmid-
delen als de meer orthodox ingestelde collega’s. Alleen heeft zich in
ons een merkwaardig proces voltrokken.

We hebben in de loop van ons professionele leven gemerkt dat
veel van onze middelen en methoden niet echt kans zagen onze pa-
tiënten terug te voeren naar hun oorspronkelijke gezondheid. Som-
migen hadden blijvend een of ander chemisch pilletje nodig om het
leven leefbaar te maken of goed te blijven functioneren. Anderen
verloren inderdaad hun oorspronkelijke symptomen maar kregen er
geheel andere voor in de plaats, die we dan weer op een andere ma-
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nier met een tabletje aanpakten, waarop ook die verdwenen om
plaats te maken voor de volgende reeks.

Dat leidde tot een grote, nogal schokkende honderdtachtig gra-
den omdraai in ons denken. Wij werden op de universiteit getraind,
zelfs gedrild, in het zogenaamde ziektemodel: bij al ons handelen
gingen we van de ziektesymptomen uit – en als die verdwenen
waren en de laboratoriumwaarden goed waren, was de klus geklaard.
Ineens beseften we dat die opstelling wel goed was in de acute ge-
neeskunde, maar niet opging voor het merendeel van de gevallen die
we op spreekuur zagen. We beseften dat een totaal nieuw model
nodig was, namelijk een gezondheidsmodel.

Waarom wordt een gezonde patiënt ziek? Wat is gezondheid en
hoe kan je die behouden of terugkrijgen als je haar verliest? Wat was
er in de patiënt veranderd? Waarom waren de allergische aandoe-
ningen en chronische neus-keel-oorklachten bij kinderen explosief
vermeerderd? Waar kwam die vloed aan kanker, hart- en vaatziekten
en nieuwe ziekten als fibromyalgie en het chronisch vermoeid-
heidssyndroom vandaan? Elke arts van boven de zestig heeft dat voor
zijn neus zien gebeuren. Dat de oorzaak niet ligt in het steeds weer
rondgebazuinde idee ‘dat mensen nu ouder worden en daarom meer
ziekten krijgen’, kunnen we onder meer opmaken uit het feit dat 
bovengenoemde ziekten ook steeds vaker jongere leeftijdsgroepen
treffen.

We begonnen ziekte niet meer te zien als een vreemde eend in de
bijt, als iets dat toevallig het lichaam overvallen had, maar als het
eindpunt van een al eerder ontregelde gezondheid. We begonnen ons
af te vragen waarom de patiënt uit balans was geraakt. Dat gaf een
geweldige impuls aan ons denken, aan ons invoelen in de situatie
en aan ons handelen.

Het steeds maar trachten de symptomen koste wat het kost weg
te poetsen verdween en maakte plaats voor een visie op de gehele
mens. Het arts zijn – dat bij zoveel artsen tegenwoordig uitloopt op
een burn-out – werd een avontuur, herwon zijn zin. Het werd span-
nend. De vraag: ‘Hoe krijg ik die ziekte weg?’ veranderde in: ‘Hoe
herwint de patiënt zijn gezondheid?’

Speciaal kanker is een ziekte die zo totaal is, en zo alle geledin-
gen van de menselijke structuur aantast, dat alleen een totale aan-
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pak tot een zogenaamde restitutio ad integrim kan leiden; een La-
tijnse uitdrukking die zoveel betekent als ‘een herstel van de oor-
spronkelijke gezondheid’. Niet ‘ermee leren leven’ maar een echt
herwinnen van het gezond zijn.

Het is alsof de artsen die deze tweede ontwikkeling na hun uni-
versitaire opvoeding meemaken een soort wedergeboorte beleven.

Laten we terug keren naar mevrouw Van Dam.
Er gebeurt nu een aantal dingen. De nieuwe arts is maar matig geïnte-

resseerd in haar geopereerde borst, maar wil alles weten over haar eten en
drinken, haar levensstijl, haar relaties met echtgenoot, kinderen en ouders
en op het werk. Er komen dingen tevoorschijn die ze nooit aan iemand ver-
teld heeft, en nu blijkt nog een ander groot voordeel: ze weet zeker dat als
ze deze arts bezoekt ze door hem, en niet door een ander, geholpen zal wor-
den. Ze is nu in staat een band met hem op te bouwen, die in het gene-
zingsproces van zo groot belang is.

Wat ik van plan ben in dit boek, is u gewoon laten zien wat er ge-
beurt als u bij mij op spreekuur komt.

U zult om te beginnen aan het eind van een stukje één of meer-
dere tips vinden. De stukjes leggen bepaalde principes uit, de tips de
praktische uitwerking daarvan. Ze beogen u te helpen uw gezond-
heid terug te winnen. 

Een patiënt als mevrouw Van Dam is het spoor bijster. Het leven
is chaotisch geworden. Ze is haar evenwicht kwijt. Ze is – al geeft ze
dat aan niemand toe – bang en hulpeloos. (Typisch voor een kan-
kerpatiënt, dat schijn ophouden. Ze willen niet voor lastig of kin-
derachtig worden aangezien.)

Het belangrijkste is dat een leven dat uit balans geslingerd is weer
zekerheid en structuur krijgt. In de praktijk beginnen we dus met de
tips, met datgene wat in het boek juist het einde van een verhaaltje
is. De arts geeft richtlijnen voor het hele leven en dan niet – vooral
niet – als dingen die de patiënt moet doen, hij heeft zijn hele leven al
zoveel gemoeten, maar als wegwijzers: ‘Tracht eens die kant op te
lopen, dan zijn je kansen om in de prijzen te vallen veel groter.’

Dan, als de patiënt er plezier in begint krijgen, komen de vragen
als: ‘Waarom geeft u dat middel? Wat is het nut van de schoon-
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maakkuren?’ Dat geeft de arts de kans het praktische doen met ge-
richte antwoorden te onderbouwen, zodat de patiënt begrijpt dat hij
hier te maken heeft met een goed uitgedokterde, goed geteste en van
een solide wetenschappelijke grondslag voorziene therapie.

Verkijkt u zich er niet op. Sinds de pioniers uit de dertiger jaren
van de vorige eeuw is de complementaire kankertherapie volwassen
geworden.

Dan gebeurt er iets belangrijks dat mijns inziens een groot deel
van de genezing uitmaakt. Langzaam maar zeker beseft de patiënt
dat hij zijn eigen leven weer onder controle krijgt, er greep op krijgt.
Hij laat niet passief met zich doen, hij doet vrijwillig zelf iets. Aan-
gezien kanker een ziekte is waarbij cellen ongecontroleerd gaan woe-
keren, is het onder controle krijgen van het leven in al zijn facetten
van ongelofelijk groot belang.

Af en toe treden daarbij hindernissen op, bijvoorbeeld als de pa-
tiënt aan zijn specialist vertelt dat hij ook nog een complementaire
kankertherapie volgt en deze antwoorden geeft als: ‘Ach, het helpt
wel niet, maar als u er gelukkig mee bent gaat u rustig uw gang.
Kwaad kan het ook niet.’ Een nicht van een patiënte die aan haar
baas, als oncoloog verbonden aan een universitair medisch centrum,
vertelt over de alternatieve behandeling van de patiënte, hoort hem
beslist en verontwaardigd zeggen: ‘Daar is geen enkel wetenschap-
pelijk bewijs voor!’, welke wijze woorden dan meteen aan de 
patiënte worden doorverteld. De patiënte komt dan wat terneerge-
slagen op het spreekuur na deze voodoo – maar dat geeft de arts dan
de kans datgene te doen wat hij naast zijn medische handelen nooit
moet nalaten: leraar zijn. In dit geval legt de arts zijn patiënte uit
dat wetenschap niet datgene is wat door een bepaalde richting in de
medische wetenschap (die nu iets meer dan honderd jaar de dienst
uitmaakt) wordt goedgekeurd alsof het dogma’s van een kerk betreft.
Die richting vertegenwoordigt maar een fractie van alles wat er over
de hele wereld medisch te weten valt.

Wetenschap kent geen grenzen. Het is datgene wat we aan weten
kunnen verzamelen, niet uitsluitend wat er aan de universiteiten
wordt onderwezen. Natuurlijk moet men geneesmethoden en mid-
delen goed begrijpen, en moet men de methoden en geneesmidde-
len testen of ze werkelijk doen wat ze beloven. (Er valt heel wat af!)
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Men moet – zoals een oud spreekwoord luidt – alle dingen onder-
zoeken en het goede bewaren.

We moeten goed beseffen dat de huidige westerse medische ge-
neeskunde helaas – ondanks haar geweldige verworvenheden – een
vrij star en dogmatisch systeem is, dat bovendien sterk beïnvloed
wordt door de miljarden opbrengende invloed van de farmaceutische
industrie. In zo’n toestand moet men als arts er niet voor terug-
schrikken rebels te worden, met eventueel een aantal nare gevolgen
van dien. 

Daarom ga ik u wat laten zien van de gedachten die men zowel
binnen als buiten de reguliere geneeskunde heeft over van alle as-
pecten van kanker. Eerst zal ik ingaan op de echte vroege diagnos-
tiek, die al aantoont dat er een balansverstoring aan het optreden is
die eventueel tot kanker kan leiden, lang vóórdat de eerste cel kan-
kerachtig verandert, zodat men tijdig maatregelen kan nemen. Dat
geldt met name ook wanneer er gevonden wordt dat er genetisch een
afwijking is die tot kanker leidt. Dit is puur doemdenken, en dat
soort denken is gelukkig weerlegd. Onze genen zijn een toetsenbord
met mogelijkheden, maar wij zelf bepalen welke melodie erop ge-
speeld wordt. Vervolgens ga ik in op de ontsporing van cellen.

Ik zal u over allerlei maatregelen vertellen die u kunt nemen om
kanker te voorkomen, wat geen overbodige luxe is in een tijd waarin
kanker in Nederland de belangrijkste reden van sterfte is geworden. 

Als u helaas aan een tumor hebt geleden, kan ik u maatregelen
aanbevelen die de kans ooit weer een recidief te krijgen aanzienlijk
verkleinen.

Daarbij kan ik u verzekeren dat u onder leiding van een arts die ge-
traind is in niet-toxische tumortherapie, niet een slag in de lucht slaat,
maar goed wetenschappelijk bezig bent – wat een deel van de offi ciële
geneeskunde daar ook over mag beweren. Mijn hoop is dat alle artsen
uit beide richtingen op den duur hartelijk mogen samenwerken.

U moet de twee richtingen vergelijken met de rechter- en de lin-
kerhand van de therapie. 

De rechterhand is de harde hand van de schoolgeneeskunde die
terecht zegt: ‘Weg met die tumor.’ Men snijdt hem liefst radicaal
weg en dat is goed. Of bestraling en chemotherapie werkelijk zo goed
zijn zullen we nog moeten zien.
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De zachte linkerhand van de therapie is de complementaire kan-
kertherapie die het lichaam dat weggleed in de kankerchaos, weer
structuur tracht te geven en zo op te richten en terug te voeren tot
echte gezondheid. Slechts een goede samenwerking tussen de twee
handen kan het optimale resultaat geven voor de kankerpatiënt en
leiden tot een volledig herstel van de gezondheid. En gaat het daar
niet om? Het gaat niet om ons, de therapeuten, het gaat om de pa-
tiënt die maar éé§n ding hoopt: weer helemaal gezond te worden. 

O ja, u vraagt: hoe is het met mevrouw Van Dam afgelopen?
Om te beginnen: ze heeft haar kanker overwonnen. Maar haar man kon

de ongelofelijke geestelijke ontwikkeling die ze doormaakte niet bijbenen.
Het huwelijk liep, nadat de kinderen uit huis waren, op de klippen en bleek
achteraf helemaal niet zo goed te zijn geweest als ze het op spreekuur ver-
teld had. Ze is nu met een rijpere, echt volwassen man samen en voelt zich
zeer gelukkig.
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hoofdstuk 1 – Vroege diagnostiek

Mevrouw A. komt op spreekuur. Ik heb haar als klein kind nog in de praktijk
gehad maar ze is nu een struise Noord-Hollandse vrouw geworden met ap-
pelwangen. Ze heeft nog altijd kuiltjes in de wangen als ze lacht, wat ze als
kind al graag en veel deed. Toch heeft die lach nu iets plichtmatigs, iets al te
nadrukkelijks. 

Ik stel haar eerst op haar gemak, praat even wat over vroeger, vraag
naar haar tegenwoordige leven. Ze woont in het buitenland, is getrouwd en
heeft twee kinderen. Ze vertelt me levendig over haar fijne leven, maar ik
voel dat ze toch gespannen is.

‘En, wat brengt u naar mij toe?’ 
Dan komt het verhaal eruit. Sinds enige tijd heeft ze pijn in een van haar

borsten en er komt vocht uit de tepel. Een mammografie laat niets ernstigs
zien. Een punctie brengt een kleine fibroadenoom aan het licht, een goed -
aardig gezwelletje. ‘Geen reden tot ongerustheid,’ heeft de specialist haar
verzekerd, maar ja, daarmee is de kous niet af, want ze is wel ongerust. Ze
heeft daar ook enige reden toe. Ze had een vriendin bij wie eerst ook geen
reden voor ongerustheid was bij een goedaardig tumortje, en die nu uitge-
zaaide kanker heeft. En waarom heeft de specialist gezegd haar eens per
half jaar weer terug te willen zien? Dat zou hij toch niet gezegd hebben als
hij zelf helemaal zeker was?

Dat is de vraagstelling.
Dit is – ondanks de verzekering die haar gegeven is – een bange patiënte

onder haar stralende glimlach waarmee ze zowel zichzelf als haar omge-
ving (inclusief haar arts) tracht gerust te stellen. Als arts kun je hier formi-
dabel intrappen door aan haar bagatelliseren mee te doen.

Ik zeg haar dus het volgende: ‘We weten nu zeker dat u geen kanker hebt
en dat is al heel wat.’

Oei, dat komt even hard aan. Daar wordt voor het eerst dat gevreesde
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woord uitgesproken, maar daarmee wordt het meteen een beetje van zijn
magische gracht ontdaan.

‘Maar,’ vervolg ik, ‘die borst is onrustig en we weten niet waarom. Het is
dus van belang een test met u te doen die het me mogelijk maakt uw terrein
te verkennen. Daar is waarschijnlijk iets mis mee en dat kunnen we dan her-
stellen, zodat die borst tot rust komt en geen verdere nare verrassingen
meer in petto heeft.’

Vervolgens vertel ik haar iets over het terrein en over die testen. Dat ver-
haal ziet er zo uit: 

Stelt u zich voor dat u ergens in Gelderland fietst, bijvoorbeeld bij
Gorssel in de buurt, en u komt zo’n typisch vennetje tegen. Dan hebt
u een behoorlijke kans de zonnedauw te vinden: dat interessante
plantje met zijn blaadjes vol rechtopstaande haartjes met aan elk
haartje een glinsterend druppeltje – vandaar de naam. Dat is geen
dauw maar een kleverig, sterk verterend sap, dat insecten – met chi-
tinepantser en al – kan oplossen. Onze inheemse zonnedauw – de
drosera rotundifolia, zoals zijn deftige naam luidt – is een van de
beste middelen tegen kinkhoest, waarvan hij de taaie slijmdraden
oplost. Hij groeit alleen in vennetjes. Het is natuurlijk niet zeker dat
u hem daar op die dag vindt maar dat is zijn terrein.

Of stelt u zich voor dat u op een zomerdag tegen een zondoor-
stoofde duinhelling opklimt en ineens een heel prettige geur ruikt.
Niet sterk, doch ontegenzeggelijk. U speurt tussen het helmgras
naast het zandpaadje en ja hoor, daar ziet u een klein paars kussen-
tje. U strijkt er met uw hand langs en ruikt een heerlijke tijmlucht.
Het bloeiende plantje uit de familie van de lipbloemigen houdt de
zomer vast en is een geweldig middel om tijmstroop van te maken.
Het helpt ons als wij hoestend en proestend de natte koude novem-
bermaand doorworstelen. Het is niet zeker dat u het plantje die dag
op die helling vindt, maar het is zeker dat als u het aantreft, dat op
een droge, zonnige plek is, want dat is zijn ideale terrein. 

Of stelt u zich voor dat u in Friesland aan het zeilen bent. U vaart
met halve wind langs een lange rietkraag terwijl de boeggolven het
riet mee doen wiegen. Dan klinkt uit het riet een opgewekt gezang
waar u helemaal vrolijk van wordt: de karekiet! Het is natuurlijk
niet zeker dat u hem net op dat moment zult horen maar als u hem
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hoort, dan is het bij zo’n dichte rietkraag, want daar woont hij. Het
is zijn terrein.

U vindt de karekiet niet naast een tijmkussentje, en de tijm niet
naast de zonnedauw in het vennetje. 

Zo kan men ook bij de mens spreken van een ‘terrein’. Iemand
die jarenlang een liter jenever per dag drinkt, schept een ideaal ter-
rein voor een levercirrose of een keelkanker – maar zeker dat die
hem zal aantasten kan men nooit helemaal zijn.

Iemand die jarenlang twee tot drie pakjes sigaretten per dag rookt,
schept een ideaal terrein voor een longkanker – al zijn er altijd men-
sen die de dans ontspringen.

Een jongeman die in een stad woont waar het water gefluorideerd
is, heeft meer kans dan jongens uit ongefluorideerde steden om een
botsarcoom te ontwikkelen – een zeer gevaarlijke kankersoort waar-
bij ledematen moeten worden afgezet en die maar al te vaak door
long- en hersenuitzaaiingen de patiënt ten grave sleept – al zijn er
ook genoeg jongens die het niet krijgen. De gefluorideerde jongen
heeft alleen een sterker sarcoomterrein. 

Als men erg gevoelig is, gaat het mis.
Het zou van groot belang zijn te weten welk terrein een mens

heeft, want dan weet men wanneer zo iemand extra voorzorgs-
maatregelen moet nemen: men kan dan preventie bedrijven lang
voordat het eindstadium van de lange weg bereikt is – en voorko-
men dat de eerste kankercel vaste voet aan wal krijgt.

De Duitse kankertherapeut Ryke Geerd Hamer hamert erop, dat
er een ‘ijzeren regel’ voor het ontstaan van kanker is: dat er door een
acuut, heftig emotioneel conflict een verkeerde polarisatie van een
specifiek hersendeel ontstaat, waardoor zich een kankergezwel gaat
ontwikkelen in dat deel van het lichaam dat door het aangetaste her-
sendeel wordt verzorgd.

Het is zeker waar dat heftige emotionele conflicten nogal eens
aan kankers voorafgaan, maar zelfs al zou een deel van de hersenen
daardoor ineens gepolariseerd worden, dan nog moet er in het li-
chaam een voortoestand van kanker bestaan – anders zouden de zich
eventueel ontwikkelende kankercellen meteen worden opgeruimd.
Daarom heeft Hamer nog geen ongelijk: wij hebben allen min of
meer een precancerose, omdat we niet aan alle gewoonten van onze
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cultuur kunt ontsnappen, tenzij u een heremiet op de berg Athos
bent. Iedereen heeft dus min of meer een kankerterrein, maar nu
gaat het erom: is dat te behappen – kunnen we ermee omgaan, zoals
u regelmatig het onkruid uit uw tuin wiedt – of loopt het uit de
hand. Er wordt geschat dat u zelf voor tachtig tot negentig procent
in staat bent een kanker tegen te houden, maar dan moet u vroeg
beginnen.

Hoe meten we waar u bent?
Er zijn enkele testen waarvan ik de ervaring heb dat ze betrouw-

baar zijn in het meten van het terrein. Ze geven nooit de zekerheid
van kanker aan – dan zou het geen terreintest zijn – maar ze kunnen
goed aanduiden of iemand maar nauwelijks kans heeft om de ziekte
op te lopen of dat zo iemand bezig is een ideaal terrein op te bou-
wen voor kwaadaardige tumorvorming. Met zo’n test is ook te zien
hoe het met iemand gesteld is die na een reguliere kankerbehande-
ling ‘genezen’ naar huis is gestuurd. In zo’n test ziet men bijna altijd
de donderbui nog duidelijk hangen, en het is opwindend om te zien
hoe de testen in drie tot vijf jaar langzaam maar zeker steeds beter
worden – al heeft een van mijn patiënten (die in een eindstadium
verkeerde en te horen had gekregen dat ze nog maar enkele weken
te leven had) er maar liefst vijftien jaar over gedaan voor ze schoon
was.

Welke zijn die testen?

Bio-elektronica van Vincent
Ten eerste zijn er de bio-elektronische testen van professor Louis-

Claude Vincent uit Parijs. Na veel proberen vond ik deze testvorm
duidelijk de beste en we hebben er hier dan ook een paar duizend
uitgevoerd.

Professor Vincent was oorspronkelijk in de dertiger jaren direc-
teur van de waterleiding in Lyon en deed onderzoek naar gezond en
ongezond water. Hij hanteerde daarbij drie parameters:
• zuurgraad
• oxidatiegraad
• elektrische weerstand (die het aantal opgeloste stoffen aangaf)
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Later breidde hij zijn onderzoek van de drie waarden uit naar drie li-
chaamsvochten:
• bloed
• speeksel
• urine
Hij bouwde met de zo verkregen negen getallen een grafiek op die
vier verschillende menselijke ‘terreinen’ liet zien.

I. Bovenstaande grafiek, van een gezonde vrouw, benadert het ideale zandlopermodel.
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