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Why are we dying to know the truth? 
 
 

 
 
 

Wat weet de wetenschap over kanker? 
 

Wat weet de wetenschap niét over kanker? 
 

Wat mag de patiënt weten over kanker? 
 

Wat mag de patiënt niét weten over kanker? 
 
 

Why are we dying to know the truth, 
verteld het ware verhaal over de ongelooflijke mogelijkheden hoe 

kanker zou kunnen worden genezen. 
 

Oncoloog (citaat): 
‘’je tumoren verdwijnen, dat kan helemaal niet!’’  

Sorry dokter, het kan wel, je zag het bewijs! 
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Voorwoord  
 
De auteur van dit boekje verloor zijn zoontje, 2 broers en familieleden.  
Het maakte hem de meest fanatieke onderzoeker en ontwikkelaar van een 
nieuwe behandelingsmethode. Hij ontmaskert de genadeloze ´behandelingen´ 
en onkunde van ´deskundigen´. Hij opent de lezer de ogen over de ergste 
ziekte met de meeste dodelijke slachtoffers en nieuwe behandelinzichten.  
 
Vele ‘deskundigen’ schreven over kanker. Die pretenderen dat ze je de weg kunnen 
wijzen, meestal in de vorm van ‘hoe te leven met kanker’. Dit boekje gaat over  
‘hoe te leven zonder kanker’. Krijg je te maken met kanker dan is het van het grootste 
belang zoveel mogelijk kennis te vergaren. Kennis is macht over je eigen lichaam.  
Kanker treft niet alleen de patiënt, maar ook zijn of haar gezin, familie, vrienden tot 
werk aan toe. Door te leren en begrijpen kunnen fatale fouten, levensbedreigende 
behandelingen, onvolledige of misleidende informatie over ‘behandelingen’  
worden voorkomen. Een te vroegtijdig genomen behandelingsbesluit kan een zeer 
ernstige-, verkeerde keuze zijn. Vaak een dodelijke. Krijg je te horen dat je kanker 
hebt dan ontstaat er paniek en angst. Waarom ik? Wat moet ik doen? Hoe erg is het? 
Hoe lang heb ik nog? Mijn kinderen, hoe moet het verder? Overkomt je dit, dan is het 
van levensbelang om niet direct een voorgestelde conventionele behandeling te 
accepteren. Zwicht niet voor druk!! Neem de tijd om eerst te leren en begrijpen wat er 
aan de hand is en welke mogelijkheden er zijn.  
Dit kan je een lijdensweg besparen en wellicht je leven redden. 
 
Met dit kosteloze boekje wordt het ware verhaal verteld over het waarom en hoe van 
kanker en de nieuwste mogelijkheden hoe je van kanker zou kunnen genezen.  
Een chirurg tijdens een lezing hierover: (citaat) “Dit was mijn mooiste college ooit”.  
 
Het GNM Clinic Anti Kanker Programma berust op het zgn. ´systemisch´ denken 
vanuit de evolutieleer. Prof. Dr. Frits Muskiet belichtte in het vermaarde medische 
Britse tijdschrift The Lancet deze evolutionaire geneeskunde. Hij kreeg daarvoor de 
gelegenheid dat in meerdere uitgaven te doen, iets wat in de hele geschiedenis van 
de Lancet nog nooit is voorgekomen. Dit onderschrijft het enorme belang ervan.  
Er is namelijk een groot verschil tussen het gebruikelijke medische ‘reductische 
(terugdringen) denken’ en het ‘systemische’ (biologische lichaamssystemen) denken.  
Juist in de systemische methodiek blijken unieke mogelijkheden tot herstel te liggen. 
Het onderdrukken van symptomen met zwaar giftige middelen en het negeren van de 
dodelijke gevolgen is dringend toe aan een andere medische zienswijze.    
 
Prof. Dr. Frits Muskiet: ‘Behandelingen op grond van de effecten van een 
aandoening gaan voorbij aan onze evolutionaire achtergrond.  
Dan blijft het gaan op basis van “hoe het gaat” zonder te weten ’waarom’ het gaat 
zoals het gaat”, ‘leert Prof. Muskiet ons. Het GNM Clinic Anti Kanker Programma 
berust op het begrijpen van het ‘waarom’ en ‘hoe’ van kanker, het kennen van de 
zwakke kanten van kankercellen en hoe die daar aangepakt kunnen worden.  
Pas dan wordt de mogelijkheid geschapen dat je van kanker zou kunnen genezen.  
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Het wordt je nauwkeurig uitgelegd en met ruime aandacht voor de verschillen tussen 
conventionele kankerbehandeling (chemo-bestraling-hormoontherapie etc.) en de 
nieuwe geneeskunde, gebaseerd op het ‘systemisch denken’.  
Uiteraard met ruime wetenschappelijke onderbouwing en citaten van belangrijke 
medici. 
 

  
 
  Why are we dying to know the truth?  
 
 
 

 
Kanker is een ziekte die we niet hoeven te krijgen.  
Kanker is een ziekte waarvan we zouden kunnen genezen.  
Kanker moet je begrijpen om het te kunnen behandelen.  
Kankerpatiënten moeten optimaal geïnformeerd worden over diverse 
mogelijkheden. Kankerpatiënten moeten de vrijheid hebben een 
behandelingsvorm te kiezen. Vijf stevige uitspraken die een uitgebreide 
onderbouwing verlangen.  
 
Welkom lezer!  
Over de gangbare behandelingen zoals we die kennen, cytostatica (chemo) 
bestraling etc., is alles wel te vinden op de websites van ziekenhuizen, 
patiëntenverenigingen etc. Dat hoeft daarom niet nog eens te worden herhaald.  
Wat we wel gaan doen is informatie geven over vernieuwende zienswijzen en 
mogelijkheden tot genezing. Nadrukkelijk willen we erop wijzen dat alleen informatie 
wordt verstrekt. Niet meer, niet minder! Deze informatie is bedoeld voor patiënten, 
familie van patiënten, behandelaars, en belangstellenden. We leven gelukkig in een 
(nog beetje) vrij land. We mogen nog (een beetje) zeggen wat we willen.  
Hoe zit het met de patiënt? Hoe vrij is die? Mag die zelf uitmaken welke informatie 
belangrijk is en op grond daarvan welke behandelingswijze die prefereert?  
Natuurlijk mag dat! Niet iedere behandelaar is het daarmee eens.  
Ze vergeten nogal eens wat hun positie is, althans behoort te zijn.  
Iedere behandelaar is in de eerste plaats adviseur. En er is er maar één die de 
uiteindelijke beslissing neemt, en dat is de patiënt zelf. We maken er een punt van 
omdat in te veel gevallen het adviseurschap vergeten wordt en er op autoritaire wijze 
grote druk op de patiënt wordt uitgeoefend om een bepaalde therapie te accepteren,  
zelfs als deze geen behandeling meer wenst. In een aantal gevallen wordt zelfs de 
rechter ingeschakeld. De vrijheid om zelf te bepalen wordt dan geweld aangedaan. 
Hier zal niemand lezen dít moet je wel, en dát niet. Van ons moét je niets.  
We bieden uitsluitend informatie. Die informatie is medisch onderbouwde 
wetenschap die je nooit eerder hoorde. Mede door deze kennis zou men beter in 
staat kunnen zijn om zelf een keuze te kunnen maken.  
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Wat is kanker? 
Kanker komt vaak onverwacht en hard aan bij wie de diagnose kanker te horen krijgt. 
Op zo’n moment voel je de grond onder je wegzakken. Paniek, en de vraag waarom, 
en hoe kan dat? Waarom mijn kind, mijn geliefde, ikzelf?  
Deze vragen kunnen door iemands hoofd razen. Het leven verandert op zo’n 
moment volkomen. Vaak wordt in die paniekfase, zonder eerst zich goed te 
informeren blindweg de aangeboden behandeling geaccepteerd. Want die zou het 
beste voor je zijn. In sommige gevallen gaat men wel op zoek naar informatie. 
Helaas blijkt de informatie over kanker zo overweldigend en soms zo verwarrend,  
dat je door de bomen het bos niet meer ziet. En wat moet je geloven?  
Wie is deskundig? Wie heeft kennis van meer behandelingsmethoden?  
Wie is daar open over? Wie wijst die op voorhand al af? Met dit boekje willen we in 
gewone mensentaal stapje voor stapje uitleggen wat er nu eigenlijk aan de hand is 
en wat de mogelijkheden werkelijk zijn en wat hoogstaande wetenschappers 
daarover te zeggen hebben. Deze informatie is kosteloos. De inhoud zou je 
bestaande gedachten over kanker kunnen verrijken en misschien zelfs een leven 
kunnen redden.  
 
GNM Clinic, volledig onafhankelijke Stichting zonder winstoogmerk   
Beste lezer, je wordt meegenomen op een reis die inzicht biedt wat een lichaamscel 
beweegt om kankercel te worden. Hoe deze dat doet. Wat het ‘mechanisme’ erachter 
is, hoe we kankercellen kunnen begrijpen, hoe ze leven, waarvan ze leven,  
wat hun overlevingstactieken zijn, hun zwakten, en vooral hoe we daarop krachtig 
kunnen inspelen. Kortom de kankercel leren kennen en begrijpen, om dan met die 
wetenschap het nodige te kunnen doen om kankercellen te laten doodgaan en 
kankervrij te worden. Deze visie heeft zijn juistheid omgezet in de behandelingsvorm 
die verderop zal worden uitgelegd, al ruim bewezen, omdat al jaren geen enkele 
kankerpatiënt die het Anti-Kanker Programma trouw volgde, is overleden.  
Dit tot verbijstering van een oncoloog die uitriep: ‘Je tumoren verdwijnen!  
Dat kan helemaal niet!’ Of, in een ander geval: ‘’Ik weet niet hoe hij het flikt.  
Blijf maar goed bij hem!’’  
 
De ijzeren wet van oorzaak en gevolg  
Ons lichaam is een fraai staaltje bouwkunde. Het zit heel ingenieus in elkaar. 
Miljarden cellen zijn druk bezig met de meest ingewikkelde werkzaamheden en ze 
‘praten’ met elkaar (celcommunicatie). Onder normale omstandigheden in perfecte 
harmonie, geruisloos, onzichtbaar en razendsnel en nog vaak onbegrepen en 
wonderbaarlijk. Op enig moment kunnen er storingen optreden.  
Ons lichaam beschikt over ‘reparatie-kits’ zoals de immuunsystemen.  
Deze gereedschap-koffertjes moeten altijd goed gevuld zijn met de juiste spullen. 
Ontbreken de juiste gereedschappen, passen ze niet, of gaan ze kapot,  
dan is er een probleem. Onze ‘lichaamsnatuur’ is zo aardig om even een seintje 
(alarmsignaal) te geven. Het stuurt een bericht naar jou, als denkende beheerder van 
het systeem (de mens) dat er wat misgaat. Dat bericht bereikt je via een bijzondere 
en tegelijk kristalheldere code. Helaas ‘verstaan’ maar weinig mensen een dergelijk 
bericht. Het bericht is dat er een gezondheidsklacht optreedt. En precies deze 
waarschuwing kan door onwetendheid van de taal die de natuur van ons lichaam 
gebruikt de aanloop zijn tot een ernstig ziekteproces zoals kanker.  
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De gangbare medische reactie op een gezondheidsklacht is een reductische-
symptomatische behandeling. Dat kunnen pijnstillers, maagzuurremmers, anti-biotica 
of prednison etc. zijn. De klachten verdwijnen. De patiënt is blij en de dokter tevreden 
met diens goed gekozen behandeling. Is hiermee ons natuurlijke reparatie-set een 
dienst bewezen? Nee, niet in het minst! Het waarschuwingsbericht is niet begrepen.  
Na een poosje, dit kan maanden tot een jaar of meer later zijn, kan dezelfde of een 
andere klacht optreden. En het hele proces zal zich dan prompt herhalen.  
Mogelijk met een breder werkend antibioticum en hogere dosering van pijnstillers. 
Klachten verdwijnen, de patiënt is blij en vindt zijn dokter een nog betere dokter.  
Wat er bij de eerste keer al misging, herhaalt zich omdat de taal van de natuur van 
ons lichaam niet werd begrepen. En, als gezegd, op dit punt kan juist het beginpunt 
liggen van een later zich openbarende auto-immuunziekte, zoals kanker. 
  
In alle gevallen gaat er een ontstaansproces van soms jaren aan vooraf.  
Het zijn juist de beginaanwijzingen die het lichaam geeft waar we bijzonder attent op 
moeten zijn. De taal van onze lichaams-natuur zal beter dienen te worden begrepen.  
Zolang dat niet gebeurt wordt een gouden kans tot tijdig ingrijpen gemist en kan de 
gelegenheid om tijdig bij te sturen al verkeken zijn. Dit is een dramatische 
tekortkoming in de medische wetenschap, die op zoveel andere punten zo geweldig 
is. Op de afbeelding verderop zie je een schematische afbeelding van een 
lichaamscel. Kanker is een overlevingsmechanisme van de lichaamscellen.  
Ons lichaam is samengesteld uit cellen. Iedere lichaamscel is een wereldje op zich 
zoals te zien op de afbeelding hierna. De cel bevat een aantal onderdelen die 
ingewikkelde processen uitvoeren. Deze processen leveren onder andere wat wij 
energie noemen. We hebben chemische -, en elektrische energie.  
Om alle taken goed te kunnen vervullen wordt er hard gewerkt in de cellen en eisen 
deze ook goed onderhoud. Net als je auto. De cel heeft een bepaalde levensduur en 
eindigt in de geprogrammeerde celdood, apoptose geheten. Zo maakt deze ruimte 
voor de jongere generatie cellen. Dit is het natuurlijk proces. Als tijdens de natuurlijke 
levensduur van de cel deze wordt aangevallen met zuur, gif, te weinig zuurstof,  
dan kan de cel twee dingen doen. Doodgaan of zich verdedigen.  
Dit laatste doet de cel dan door zich te veranderen in een kankercel.  
We moeten ons realiseren dat iedere cel het resultaat is van miljoenen jaren 
ontwikkeling. Ieder cel beschikt nog altijd over de oer-eigenschappen uit een heel ver 
verleden. De moderne cel is niets anders dan een oeroude cel met evolutionaire 
aanpassingen. Komt de cel in een vijandig milieu te verkeren dan kan deze 
teruggrijpen op zijn oer-eigenschappen. Kanker is een overlevingsmechanisme van 
lichaamscellen. Dit overlevingsmechanisme is zeer krachtig.  
Daarom zijn kankercellen ook heel moeilijk te bestrijden met giftige middelen zoals 
met een chemokuur. Overlevende kankercellen zijn daarom nog agressiever en is 
terugkerende kanker meestal fataal.  
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(Schematische afbeelding van een lichaamscel) 

 
Waarom wordt een gezonde lichaamscel een kankercel?  
Kanker hoeft in de meeste gevallen geen dodelijk ziekte te zijn die je plotseling 
overkomt. Er zijn zeer duidelijke redenen waarom een kerngezonde cel een 
kankercel wordt. Als gezegd, het is een overlevingsmechanisme van lichaamscellen 
die proberen te overleven in een lichaamsmilieu van toxines, afvalstoffen, verzuring, 
zuurstoftekort, tekorten aan noodzakelijke voedingsstoffen, stress etc.  
Dat is het vijandige milieu. De kankercel is daarin het lijdende voorwerp.  
Hij doet dat niet zelf. Wij zelf scheppen dat milieu. Dat doen we meestal niet bewust 
(behalve rokers!). Door de gevaren niet te kennen of te onderschatten creëren we 
door onze levenswijze de omstandigheden waarmee de cel zodanig wordt aangetast 
dat deze in de verdediging wordt gedwongen.  
 
‘’Je gaat het pas zien als je het door hebt’’ (Johan Cruijff)  
Door een intelligente wijziging van de levenswijze, slimme verandering van de 
voeding, herstel van de zuurgraad van het lichaam, verbetering van de 
zuurstofopname, het lichaam ontdoen van de gifstoffen-belasting, het aanvullen van 
tekorten aan essentiële voedingstoffen, tegengaan van cel-oxidatie, tegengaan van 
stress, (ook psychische factoren hebben invloed) zijn de ontstaansredenen van 
kanker in veel gevallen nog op tijd weg te nemen en zou je lichaam weer in een 
gezonde conditie kunnen worden gebracht. Nou, nou, dat is nogal wat kan je zeggen. 
Inderdaad is het nogal wat, maar eigenlijk niet meer dan normaal.  

Wij hebben met het Anti Kanker Programma een jarenlange ervaring opgebouwd 
waarbij alle cliënten zeiden dat het helemaal niet zo lastig was als ze vooraf dachten, 
en dat ze er alleen maar beter door werden. Zoals bevestigd werd door een verblufte 
oncoloog die zei: ‘je tumoren verdwijnen, dit kan helemaal niet’.  
Sorry, collega, het kan wel degelijk!  
 
Aan de slag dan maar?  
Begin voortaan je inkopen te doen vanuit de gedachte dat alles wat je 
overgrootmoeder in de supermarkt niet als voedsel zou herkennen te laten liggen. 
Alles wat voorzien is van ingrediënten met onuitspreekbare namen fijn laten liggen.  
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Dit is al een mooi begin. Nu nog de juiste deskundige hulp. Echte medisch 
deskundigen op het gebied van kankerbehandeling zijn extreem schaars.  
 
Meer dan 80% van de Oncologen erkent deze zwakte als ze stellen dat ze zelf nooit 
een chemokuur zouden nemen. Behandelingen met ‘het’ kankermedicijn,  
zowel in de reguliere- als alternatieve circuit, kunnen levensgevaarlijk zijn.  
‘Het’ antikanker-middel bestaat niet en zal er ook nooit komen. Beweringen dat  
‘de’ oorzaak van kanker zou zijn gevonden kun je naar het rijk der fabelen verwijzen. 
Er is nooit sprake van ‘de’ oorzaak. Wat er wel is, is een reeks van factoren die 
samen gezonde lichaamscellen dwingen om kankercel te worden.  
Vanuit deze visie dient kanker te worden begrepen en behandeld.  
De volgende stap is om kankercellen nauwkeuriger te leren kennen.  
Daarvoor moet je weten hoe en waarvan ze leven. Alvorens hier meer over te 
vertellen gaan we nog even terug naar onze voeding. Ons lichaam bestaat dankzij 
het vermogen om voedsel te ‘verwerken’ tot levensenergie.  
Voeding is grofweg te verdelen in:  
 
1. Water  
2. Eiwitten  
3. Vetten  
4. Mineralen  
5. Sporenelementen  
6. Vitaminen  
7. Enzymen  
 
 

 
 
 
 
Water staat op plaats één, omdat dit het 
belangrijkste voedingsmiddel is. Zonder water is er 
geen leven. Ons lichaam bestaat voor circa 70% uit 
water (Zie afbeelding). Daarom moeten we 
voldoende water drinken. En hier zien we het al 
misgaan. Hoe en waarom?  
 
 
 
 

Drinkwater  
Wij weten allemaal dat ons drinkwater uit de kraan komt. Het wordt opgepompt uit de 
grond of uit rivieren. Wat je waarschijnlijk al weet, is dat water ook naar z’n formule 
H2O genoemd wordt. H2 is een gas. Een heel bijzonder gas zullen we verderop 
uiteggen. En O staat voor het Engelse woord voor zuurstof (Oxygen)  
Laat even tot je doordingen dat H2 en O beide gassen zijn. Tijdens lezingen wordt 
aan de gasten altijd gevraagd hoe het kan dat een gas vloeibaar kan zijn.  
In dit geval dus twee gassen tegelijk.  
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Wat men dan wel weet is dat om een gas vloeibaar te maken er een bepaalde, nogal 
hoge, druk voor nodig is.  
Denk maar aan een butagasfles. Water is een vloeibaar gas dat géén hoge druk 
nodig heeft. Nog nooit heeft iemand tijdens lezingen, waar ook hoogopgeleiden 
aanwezig waren, daarop het goede antwoord gegeven . Kennelijk is vanwege de 
aanwezigheid van de enorme hoeveelheid water op onze planeet het zo gewoon dat 
we er niet eens bij stilstaan hoe dit kan. Met andere woorden, we weten niet precies 
wat water is. Is dat niet vreemd? Water blijkt over nog meer verassende 
eigenschappen te bezitten. De conclusie is dat water een bijzonder iets is, en dat we 
er voor driekwart uit bestaan, en daarom van levensbelang is.  
 
Ons drinkwater komt dus uit de kraan. Dat wil zeggen, er komt een vloeistof uit de 
kraan. Het wordt vanuit de bron (grond of rivier) via een zuiveringsinstallatie en een 
ingenieus leidingsysteem naar je woning gepompt. Daar drink je, in goed vertrouwen 
het op en komt het in je lichaam. Dat we geen gesmolten water direct van de 
gletsjers uit de Zwitserse Alpen drinken weten we wel.  
 

 
 
 
   Weten wat we precies drinken!  
 
 
 
 

 
 
In Nederland publiceerde overheid en waterleveranciers het volgende:  
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Discutabele kwaliteit  
Als de kwaliteit van water discutabel wordt is het tijd om er nader onderzoek naar te 
doen. Laten wij eens kijken wat een onafhankelijk-, staats-erkend-, Duits 
onderzoekslab in het water, zo uit de kraan, vaststelde.  
 
DIT ZIT ERIN:  
PAK's Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen  
Naftaline, Acenaftyleen, Acenafteen, Fluoreen, Fenantreen, Antraceen, 
Fluorantheen, Pyreen, Benzo-(a)-antraceen, Chryseen, Benzo-(b)-
fluorantheen,Benzo-(k) fluorantheen, Benzo-(a)-pyreen, Dibenzo-(ah)-antraceen, 
Benzo-(ghi)-peryleen, Indeno-(123cd)-pyreen  
 
Licht vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen:  
Dichloormethaan, Cis-1,2-Dichlooretheen, Chloroform,1,1,1-Trichlorethaan, 
Tetrachloormethaan, Trichlooretheen, Tetrachlooretheen  

 

BTEX mononucleaire aromatische koolwaterstoffen:  
Benzine, Tolueen, M, p-xyleen, O-xyleen  
 
Bestrijdingsmiddelen:  
Atrazine, Desethylatrazine, Diuron, Simazine, Dimefuron, Bromacil  
 
Zware metalen:  
Arcenium, Uranium, Lood, Cadmium, Chroom, Koper, Nikkel, Kwik, Zink, IJzer, 
Mangaan, Tallium  
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Gewasbeschermingsmiddelen en biociden:  
Atrazine, Desethylatrazin, Simazine, Isoproturon, Lindaan, Bentazon, Bromacil, 
Hexazinon, Mecoprop (MCPP), Propazine, Sebutylazine, Chlortoluron, Dichlorprop 
(2,4-DP), Diuron, Terbutylazine, Desethylterbutylazine, Carbofuran,  
Metobromuron, Desisopropylatrazin, Metazachloor, Monuron, MCPA, 
Methabenzthiazuron, Parathion-ethyl, Parathion-methyl, Aldicarb, Chloridazon, 
Dichlobenil, Dimethoaat, Metamitron, Metribuzine, Pendimethaline,  
Phenmedipham, Kwik, Selenium  
 
Residuen van medicamenten:  
Bezafibraat, Carbamazepine, Clofibric, Diclofenac, Ibuprofen, Metoprolol, 
Phenazone, Propyphenazone, Sotalol, Sulfamethoxazole, Lipidenreductiemiddel, 
Anti-epilepticum, Ontstekingsremmende pijnstillers, Ethynylestradiol (anticonceptie-
pil), Antipyretische medicijnen en bètablokkers, Antibioticum, Benzeen, Borium, 
Cyanide, 1,2-Dichlorethaan, Nitraat  
 
Het onderzoek werd uitgevoerd door het door het CAL (Chemisch Analytisches 
Laboratorium, Röntgenstr. 82, 64291 Darmstadt, Duitsland.  
Projectleider en chemicus Dr. Torsten Siegmund.  
 
Overal in het nieuws  
 
‘’63 million Americans exposed to unsafe drinking water’’ – USA Today  
 
‘’Plastic fibres found in tap water around the world, study reveals’’ – The Guardian  
 
‘’Emerging contaminants in surface waters and their relevance for the production of 
drinking water in Europe’’ - Journal of Integrative Environmental Sciences  
 
‘’How drugs are entering UK water systems through urine’’ BBC News  
 
‘’Cocaine use in Britain so high it has contaminated drinking water, report shows’’ - 
The Independent  
 
En dit zijn nog maar een paar voorbeelden! 
 
Water uit de fles veiliger?  
Als je zachtjes in een plastic fles knijpt, zal je je vast nooit hebben afgevraagd wat je 
precies hoort. Je hoort het kraken. Om een plastic fles veerkracht en elasticiteit te 
geven zodat hij niet breekt moet er gebruik gemaakt worden van bepaalde stoffen, 
zoals Ftalaten (weekmakers). Ftalaten zijn hoog toxische (giftige) stoffen die uit het 
plastic van de fles in het water vrijkomen.  
 
Ftalaten en anders stoffen als Bisphenolen zijn zeer schadelijk voor ons lichaam. 
Bisphenol A (BPA) in plasticflessen verstoort het hormonale systeem, omdat het 
gelijkenis vertoont met vrouwelijke geslachtshormonen, zoals werd ontdekt.  
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De onderzoekers Dr. M. Wagner en Dr. J. Oehlmann 
vonden het bewijs van Oestrogeenverbindingen in water uit 
plastic flessen. Zij spreken van ‘grootschalige besmetting 
met krachtige synthetische oestrogenen vrijkomend uit 

plastic’. ‘Plastic hormonen’. Deze synthetische, voor het lichaam vreemde hormonen 
worden xeno-oestrogenen genoemd. Het zijn synthetische vrouwelijke 
geslachtshormonen.  
 

In ons lichaam hebben we zend - en ontvangst 'loketjes',  
de receptoren. Een signaal wordt van de ene receptor naar de 
andere receptor overgestuurd. Net zoals een E-mail van de ene 
computer naar de andere. Als bij de ontvanger de postbus overvol 
is dan komt jouw e-mail niet aan. Hier gebeurt hetzelfde met  
xeno-oestrogenen, die vrijkomen in het water. Die bezetten de 
receptoren (ontvangst-loketjes). Bisfenol A (BPA) wordt door de 
onderzoekers aangemerkt als ‘endocrine disrupting chemical’.  
Het verstoort de hormonale werking met aanzienlijke kans de 

gezondheid aan te tasten. Er zit nog een ander stofje in het water, Antimonium 
genaamd. Antimonium is een zwaar kankerverwekkende metalloïde.  
Prof. Dr. William Shotyk - Universiteit Heidelberg - verklaart het volgende:  
‘In vrijwel alle PET-flessen in Europa komt de zeer gevaarlijke kankerverwekkende 
stof Antimonium voor’.  
 
Antimonium is een metalloïde. Het valt in de groep zware metalen.  
Het wordt gebruikt in verven, rubber, keramiek, emaille, halfgeleiders, diodes, 
infrarood-detectoren, verharder van lood in accu’s, handvuurwapens, lichtspoor-
munitie, brandwerende materialen, brandweerjassen, en in PET-flessen.  
Door autoriteiten in de VS en Europa is Antimonium aangemerkt als een ‘gevaarlijke 
substantie’. Hoe langer een vloeistof in een PET-fles blijft, hoe meer Antimonium erin 
vrijkomt.' Zijn er nog andere bronnen die iets over Antimonium te melden hebben? 
Zeker! De Gezondheidsraad.  
 
Gezondheidsraad – 2 december 2012  
 
Aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  
‘Metallisch chroom, antimoon en antimoon verbindingen zijn beoordeeld op de kans 
dat zij kanker veroorzaken bij mensen die er op hun werk aan worden blootgesteld. 
Het antimoon trioxide is ‘verdacht kankerverwekkend voor de mens’ (categorie 2)'.  
Prof. Dr. L.J. Gunning-Schepers, voorzitter Gezondheidsraad 15.  
 
De Gezondheidsraad spreekt van ‘op hun werk’, aan worden blootgesteld.  
Op werkplaatsen wordt er nog beschermende kleding gebruikt. Wij drinken het.  
Dat is aanzienlijk ernstiger.  

Verbijstering  
We kunnen ons voorstellen dat je hier met opperste verbazing naar kijkt.  
Het is inderdaad verbijsterend te moeten leren dat we dit nog drinkwater noemen.  
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Deze giftige cocktail drinken we dagelijks, geven we aan onze kinderen, en koken 
erin. Je zult nu ongetwijfeld denken, wat moeten we doen als de zuiveringsinstallaties 
daartoe niet in staat zijn?  
 
De oplossing  
Om iedereen op dit punt gerust te stellen, met het Anti Kanker Programma is een 
uniek systeem voor 12 maanden inbegrepen dat ervoor zorgt dat al deze gifstoffen, 
waarvan de meeste kankerverwekkend zijn, uit het water worden verwijderd.  
Dit is een zeer belangrijk deel van het Anti Kanker Programma.  
Hiervoor hadden we het erover dat een gezonde lichaamscel in een vijandig milieu 
twee dingen kan doen: A: doodgaan of B: een kankercel worden.  
Met het milieu wordt bedoeld de toxische stoffen die we binnenkrijgen, het 
verzurende effect door voedsel, water, onzuivere lucht, straling, huidverzorgings-
middelen, cosmetica, reinigingsmiddelen etc. zorgen voor een constant te lage 
zuurgraad (pH) van de ruim 70% water waaruit we bestaan.  
Dit heet chronische acidose. Uit eigen onderzoek blijkt dat meer dan 90% van de 
Westerse bevolking daaraan lijdt. Gezonde lichaamscellen zijn door een verzuurd 
milieu omgeven. De cel kan als uitgelegd doodgaan of kankercel worden.  
Het lichaamsmilieu moet daarom veranderen van verzuurd naar anti-verzuurd.  
Het moet alkalisch worden. ‘’Want geen ziekte, inclusief kanker kan voortbestaan in 
een alkalisch milieu’’ concludeerde Prof. Dr. Warburg, Nobelprijswinnaar.  
Met het Anti Kanker Programma wordt ervoor gezorgd dat dit mogelijk is.  
 
Zuurstoftekort  
 

Als we niet ademen gaan we dood.  
Onze lichaamscellen hebben rijkelijk zuurstof nodig. 
Cellen moeten normaal hun energie krijgen door 
zuurstof op te nemen en te gebruiken in de cel-
ademhaling, de respiratieketen geheten.  
Zuurstof wordt bij iedere keer dat we ademen in de 
longen gebonden aan de rode bloedlichaampjes.  
Deze transporteren de zuurstof naar de 

lichaamscellen. Onze lichaamscellen hebben een bepaalde hoeveelheid nodig.  
Maar vooral niet te weinig. Dezelfde professor Warburg bewees dat een 
vermindering van het zuurstofgehalte met 35% in een lichaamscel cel deze ertoe 
aanzet om, hetzij te sterven, dan wel kankerachtig te worden. En wat gebeurt en 
dan? De lichaamscel die nu kankercel is geworden blijkt nog altijd over het al vele 
miljoenen jaren oud oer-mechanisme te beschikken, namelijk, het kunnen overleven 
zonder zuurstof. 
 
Dit is opmerkelijk en zeer zorgelijk omdat de kankercel iets doet waarop geen enkele 
conventionele kankerbehandeling vat kan krijgen. De kankercel is wat we noemen 
een anaerobe cel geworden. Het heeft geen behoefte meer aan zuurstof.  
Zuurstof is de vijand van de kankercel geworden.  

En juist hier biedt zich, omdat we de kankercel beter begrijpen, een geweldige 
gelegenheid aan om in te grijpen als we kans zouden zien om de kankercellen te 
bombarderen met zuurstof. Daar kunnen ze namelijk niet tegen.  
De vraag die zal opkomen is hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen?  
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Met het Anti Kanker Programma is daarin op unieke wijze voorzien.  
Zie verderop het hoofdstuk ´´Vergelijking van therapeutische mogelijkheden en 
wetenschappelijk bewijs´´ (bladzijde 25 e.v.)  
 
Waarvan leeft een kankercel?  
 

Wat niet iedereen zal weten is dat een kankercel leeft van suiker 
(glucose). Hoe meer hoe liever. De kankercel fermenteert suiker 
en groeit en groeit. Iedere cel heeft het vermogen om via 
fermentatie te overleven als deze onvoldoende zuurstof krijgt.  
Dit noemt men de anaerobe glycolyse of fermentatie.  
De stofwisseling van kankercellen is aanzienlijk sneller dan 

gezonde cellen, 100 tot 400% sneller. Kankercellen delen zich daarop weer sneller. 
Door de versnelde celdeling heeft een kankercel een grotere energiebehoefte. 
Hiervoor wordt vooral gebruik gemaakt van suiker. Kankercellen gebruiken 10 tot 100 
keer meer glucose dan normale cellen. Dit is bijzonder en tegelijk een andere zwakke 
kant van de kankercel waar we gebruik van kunnen maken, mits we verstandig te 
werk gaan. Het onderzoeksteam van de McGill University, Washington University, 
University of Bristol en de ITMO University in Sint-Petersburg bestudeerden de 
reactie van kankercellen op een verminderde beschikbaarheid van glucose  
(red. koolhydraten).  
 
Ze kwamen tot de conclusie dat kankercellen, zodra suiker schaars wordt,  
het vermogen hebben om over te schakelen van glucose naar het aminozuur 
glutamine. De kankercellen her-programmeren zich. Deze metabole switch zorgt 
ervoor dat de kankercellen overleven, maar ook blijven delen bij 'honger'.  
Suiker heeft trouwens nog een andere vervelende eigenschap. Suiker heeft bijna de 
gelijke moleculaire structuur als Vitamine C. Beiden strijden als het ware om de 
voorrang om in de lichaamscel te komen. Suiker wint en Vitamine C delft het 
onderspit. Zo raken we Vit. C als waardevol antioxidant in de cel kwijt.  
 
Kankercellen doen nog meer  
De kankercel brengt twee mechanismen in stelling: 
A: Zijn omgeving (collageen) afbreken om te kunnen verspreiden.  
B: Meer voeding naar zich toe trekken, door middel van angionese.  
 
Ten aanzien van de collageenafbraak is van groot belang dat specifieke middelen 
worden ingezet om de collageenafbraak tegen te gaan en collageen versneld  
aan te maken.  
  
In het Anti Kanker Programma worden deze hoogwaardige middelen ingezet.  
Zie verderop hoofdstuk ‘’Vergelijking van therapeutische mogelijkheden en 
wetenschappelijk bewijs’’ (bladzijde 25 e.v.). 
 
Ten aanzien van B, het meer voeding naar zich toe trekken, laten kankercellen 
bloedvaten naar zich aanleggen. Dit proces heet angionese. Alles wat wij eten komt 
in de bloedbaan. Dus ook suiker. Bloedsuiker geheten. Kankercellen voorzien zich 
door middel van angionese van een nog betere toevoer van suiker. Het aanleggen 
van bloedvaten naar de tumor zodat deze ‘zelfvoorzienend’ wordt is voor de tumor 
van essentieel belang. Dit is tegelijk een zwakte en een aangrijpingspunt.  
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Als de groei van bloedvaten kan worden geremd, kan namelijk ook de vorming van 
uitzaaiingen worden geremd. Dit principe is in het begin van de jaren ’70 van de 
vorige eeuw al geïntroduceerd door Dr. Judah Folkman van de Harvard Medical 
School, Boston USA.  

Koolhydraten zijn suikers  
Direct bij de diagnose van kanker dient de aanvoer van suiker per direct te worden 
beperkt. Onder het begrip suiker vallen alle koolhydraten. Dus niet alleen puur suiker, 
maar ook alles waaraan meel te pas komt. Meelproducten zijn koolhydraten.  
Dan is uiteraard de vraag hoe je een volwaardige voedingsmethode kunt creëren 
waarin nauwelijks koolhydraten voorkomen. En als een dergelijke voedingsmethode 
er is, of dat dan wel is vol te houden? De wetenschap van collageen-opbouw, 
evenals een koolhydraten beperkte en toch volledige voeding is voor de 
conventionele oncologie al gelijk een paar stappen te ver. Daarom ontbreekt dat in 
de gangbare conventionele behandeling van kanker. Tja, als oncoloog ben je nu 
eenmaal geen kok, hoewel… een oncoloog in de keuken zou best handig zijn. 
Treurig is dat een zich als kanker-voedingsdeskundige-instelling hierover 
misinformatie verspreidt.  
 
In het Anti Kanker Programma is een makkelijk toepasbare anti-kanker- 
voedingsmethode inbegrepen. Deze is royaal, smakelijk en effectief.  
 
Onderzoek Voedingsinvloed op tumoren  
Als de kankercellen minder koolhydraten (zetmeel is ook suiker) ontvangen krijgt de 
kankercel het moeilijker. Dat noemt men het uithongeren van de kankercel.  
Deze benadering klinkt vrij logisch omdat suiker de productie van insuline en 
insulinegroeifactor 1 (IGF1) veroorzaakt. En IGF1 stimuleert de groei van een aantal 
kankers, waaronder prostaat-, borst- en longkanker. Dit werd bevestigd in een 
onderzoek bij 265 postmenopauzale (na de overgang) borstkankerpatiënten.  
Patiënten die positief getest werden voor de IGF1-receptor, hadden een (70%) groter 
risico op terugkeer van de ziekte. Dit risico verdubbelde nog eens wanneer ze tijdens 
de studieperiode evenveel of meer koolhydraten aten dan voordien.  
Opvallend was dat zelfs een kleine daling van koolhydraatinname al een meetbaar 
effect had op de kankerpathologie (10% of 26 gram minder koolhydraten per dag).  
 
Referenties:  
Huber C. Glycemic Restriction in Cancer Patients: A 7-Year, Controlled Interventional 
Study. Cancer Strategies Journal - Spring 2014 – www.cancerstrategiesjournal.com 
Emond JA, Pierce JP, Natarajan L. Risk of breast cancer recurrence associated with 
carbohydrate intake and tissue expression of IGFI receptor.  
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2014 Jul;23(7):1273-9 15. 
 
Dramatische vergissing  
Dan maar snel uithongeren zou je zeggen. Het schijnt dat sommige behandelaars 
daar ook voorstander van zijn. Helaas wordt daarmee een enorm vergissing begaan. 
De tumor moet niét uitgehongerd worden! Vooral niet! Want dan valt de kankercel  
terug op een oer-verdedigingsmechanisme. Het gaat prompt over op andere 
voedingstoffen (Glutamine) om te overleven zodra suiker te schaars wordt.  
 



15 
 

De kankercellen herprogrameren zich. Deze metabole switch zorgt ervoor dat de 
kankercellen overleven, maar ook blijven delen bij 'honger'. (Onderzoek van de 
McGill University, Washington University, University of Bristol en de ITMO University 
in Sint-Petersburg)  

Glutamine  
Hiervoor hebben we het gehad over zuur lichaamsvocht om de cellen.  
Glutamine is van belang bij de regulatie van de zuur-basebalans in de nieren. 
Glutamine komt in grote hoeveelheid voor in kwark, yoghurt, melk, eieren, soja, 
tarwe, spinazie, kool, bonen en tofoe. Voor het ontzuren van ons lichaam hebben we 
calcium (kalk) nodig. Calcium neutraliseert zuur. Hoe minder de nieren worden belast 
met het reguleren van de zuur-base balans, des te minder glutamine hebben ze 
nodig. Daarom is het van groot belang om de zuur-base verhouding naar pH 7,36 of 
liever nog iets hoger te brengen (pH 8.3). pH is de maateenheid voor de zuurgraad. 
Het ligt voor de hand om glutaminerijke voeding wat te beperken en meer calcium te 
gebruiken.  
 
Het Anti Kanker Programma is zo samengesteld dat het o.a. meer calcium bevat en 
het pH-niveau sterk kan worden verbeterd, en 1.400 ppm H2 levert.  
Zie ‘hoofdstuk: ´´Vergelijking van therapeutische mogelijkheden en wetenschappelijk 
bewijs´´ (bladzijde 25 e.v.).  
 
Kankercellen op verschillende fronten aanpakken 
Verzwakken van tumoren is dus de goede strategie, en kankercellen langs meerdere 
wegen benaderen is de enige weg om tot een goede behandeling van kanker  
te komen.  
Met het Anti Kanker Programma wordt daarvoor de ideale oplossing geboden. 
Tumoren kunnen zodanig verzwakt worden dat ze steeds kleiner zouden kunnen 
worden en op den duur zouden kunnen verdwijnen. De kracht van het Anti Kanker 
Programma berust op de gecombineerde strategieën om kankercellen te kunnen 
elimineren. Bijzonder is dat het gelukt is om het gehele Anti Kanker Programma zo te 
ontwikkelen dat het qua voeding dichtbij blijft bij wat wij aan voeding gewend zijn, en 
bijzonder effectief is.  
 
Falend immuunsysteem  
Wellicht is de vraag al gerezen welke rol het immuunsysteem hierin speelt?  
Het immuunsysteem is een gecompliceerd verdedigingssysteem met het doel 
indringers of veranderde eigen cellen te bestrijden. Wanneer we over een 
immuunsysteem spreken, bedoelen we de immuunrespons in multi-cellulaire 
organismen. Dit betekent dat een groot aantal cellen en moleculen nauw met elkaar 
samenwerken om indringers te weren.  
 
Naast de bescherming tegen virussen, bacteriën en parasieten dient het 
immuunsysteem ook om afvalstoffen of zieke lichaamscellen als kankercellen  
op te ruimen. Het immuunsysteem is een ingenieus systeem, waarbij organen,  
bloed, lymfe, tot speeksel aan toe, nauw samenwerken. Ieder mens heeft dagelijks  
te maken met miljoenen kankercellen. De een krijgt kanker de ander niet.  
De oorzaak ligt in het vermogen van het immuunsysteem om kankercellen op te 
ruimen.  
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De 007ns van ons lichaam  
 

In ons lichaam patrouilleren bepaalde cellen.  
De dendritische cellen. Als die een ongewone cel 
tegenkomen wordt deze herkend en voorzien van een 
kenteken. Het immuunsysteem ziet dat en stuurt er de 
zogeheten killer cells op af. Deze vernietigen de 
kankercel. Is het immuunsysteem krachtig genoeg 
dan krijgen we geen kanker. Is het immuunsysteem 
verzwakt dan kan het de kankercellen niet opruimen 
en krijgen we kanker. Het behoeft daarom geen 

betoog dat de kwaliteit van het immuunsysteem van cruciaal belang is.  
Cytostatica (chemo) tasten het immuunsysteem enorm aan. Het restje weerstand wat 
er nog zou bestaan wordt vrijwel vernietigd. Dit is in strijd met iedere logica.  
Het immuunsysteem moet juist in een betere conditie gebracht worden.  
Dan is de vraag hoe je dat doet. Met het Anti Kanker Programma wordt een uniek 
middel ingezet dat het immuunsysteem in slechts één week al met 400% zou kunnen 
verbeteren. Zie hoofdstuk: ’’Vergelijking van therapeutische mogelijkheden en 
wetenschappelijk bewijs’’ (bladzijde 25 e.v.). 

 
H2: het wonder anti-oxidant  
H2 is een gas. We kennen het als waterstofgas. Al jaren wordt getracht waterstofgas 
als brandstof voor automotoren te gebruiken. Op onze planeet komt het slechts in 
een concentratie van 0,2% voor. Opmerkelijk is dat H2 in het hele universum 
voorkomt. Zonder H2 is geen leven mogelijk. De verrassing was groot toen men 
ontdekte dat H2 het sterkste anti-oxidant is dat überhaupt bestaat. Ons lichaam heeft 
dagelijks te maken met een proces dat oxidatie heet. Precies hetzelfde als geel 
worden van aan licht en zuurstof blootgestelde boter, bruin worden van een 
geschilde appel of het roesten van metaal. Dit proces van oxidatieve stress zoals het 
genoemd wordt tast de lichaamscellen aan en bevordert het ontstaan van kanker.  
De tegenhanger van oxidatie is anti-oxidatie. De daarvoor benodigde anti-oxidanten 
behoren we uit gezonde voeding te halen. Onze voeding is al lang niet meer wat het 
vroeger was. Toen kwam voeding vers van het land, nu meestal uit een pak, fles,   
blik of pot, of nog bezwaarlijker als zogenoemd ‘fast food’. Verpakte voeding bevat 
conserveringsmiddelen, smaakstoffen, kleurstoffen, antibiotica, verdikkingsmiddelen, 
herbiciden, pesticiden, hormonale stoffen etc.  
 
De voeding zelf is ook nog eens van een te matige kwaliteit om als volwaardige 
voeding te kunnen dienen. Wist je dat 80% van alle geproduceerde antibiotica in de 
voedselfabricage wordt gebruikt? We kennen deze toevoegingen aan voeding o.a. 
als de voor de leek onbegrijpelijke E-nummers. Die zijn toch goedgekeurd zeg je? 
Dat klopt, maar daarmee zijn ze beslist niet ‘gezond-gekeurd’.  
Al deze stoffen horen niet in ons lichaam te komen. Toch is dat iedere dag wel het 
geval, en de meeste zijn potentieel gevaarlijke stoffen tot puur kankerverwekkend. 
De lijst van giftige stoffen in ons drinkwater was al indrukwekkend, de lijst van giftige 
toevoegingen aan verpakte voeding is nog vele malen langer. Dat betekent meer en 
meer oxidatieve stoffen, en minder en minder anti-oxidatieve stoffen.  
Een neerwaartse spiraal met enorme gevolgen voor de volksgezondheid.  
De toename van kanker is vooral daaraan te wijten.  
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En dan wordt ontdekt dat H2 het sterkste anti-oxidant van het hele universum is. 
Natuurlijk komt de vraag op: als er zo weinig van op onze planeet voorkomt,  
wat heb je dan aan deze wijsheid? Wel…bijzonder veel! Want we kunnen het 
namelijk maken met een bepaald systeem. Dit unieke systeem produceert 1400 ppm 
(Parts Per Million) H2 (waterstofgas). Als antioxidant is dat perfect voor ons lichaam. 
Het heeft daardoor waardevolle anti-kanker eigenschappen.  
 
Met het Anti Kanker Programma is dit unieke systeem, gelijk het beste ter wereld, 
voor 12 maanden gebruik inbegrepen. Zie hoofdstuk: ´´Vergelijking van 
therapeutische mogelijkheden en wetenschappelijk bewijs´´ (bladzijde 25 e.v.).  
 
Hersentumoren  
Hersentumoren (gliomen) zijn een zeer moeilijk te behandelen vorm van kanker. 
Hersentumoren gedijen ook op glucose (suiker). Het passeren van medicijnen van de 
hersen-bloed-barrière is bijna onmogelijk en daardoor niet erg werkzaam.  
Met het Anti Kanker Programma wordt met voeding deze blokkade omzeild.  
 
Onderzoekers van de universiteit van Michigan (VS) namen de proef op de som.  
De conclusie was dat de voedingsmethode veelbelovend kan zijn.  
Opgemerkt moet worden dat het enkel gebleken is uit casestudies.  
(Uit 22 biopsies van hersentumoren) Referenties: Chang HT, Olson LK,  
Schwartz KA. Ketolytic and glycolytic enzymatic expression profiles in malignant 
gliomas: implication for ketogenic diet therapy. Nutr Metab (Lond). 2013 Jul 
5;10(1):47  
 
Met het Anti Kanker Programma is deze voedingsmethode inbegrepen.  

 
 
Longkanker  
Meer dan een kwart van de mannen die aan kanker sterven, gaat dood aan 
longkanker. Daarnaast overlijdt ruim 12 procent als gevolg van darmkanker en ruim 
10 procent aan prostaatkanker. Sinds 2007 heeft longkanker ook bij vrouwen het 
hoogste aandeel in de totale kankersterfte. In de laatste 15 jaar is het aantal vrouwen 
dat overleed aan longkanker meer dan verdubbeld. Borstkanker komt op de tweede 
plaats bij vrouwen, met bijna 16 procent van de kankersterfte, gevolgd door 
darmkanker met een aandeel van 13 procent.  
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Prostaatkanker  
Deze soort kanker, kan zich sluipend ontwikkelen omdat die doorgaans zeer 
langzaam groeit en heel lang geen aanleiding tot klachten kan geven.  
Prostaatkanker komt tegenwoordig steeds vaker op jongere leeftijd voor.  
Gewoonlijk wordt prostaatkanker geassocieerd met oudere mannen. 
Vaak is dat juist, want het merendeel van de patiënten is 65 jaar of ouder.  
Het op jongere leeftijd optreden van prostaatkanker is zeer verontrustend.  
Op die leeftijd zijn mannen en artsen daarop niet verdacht. Dat zou echter wel 
moeten.  De prostaat is een onder de mannelijke blaas liggende klier.  
Qua vorm en grootte lijkt die enigszins op een kastanje. In de cellen van de 
klierbuisjes van de prostaat kan kanker ontstaan, waardoor het prostaatweefsel 
verandert en de prostaat groter en/of harder wordt. Bij ongeveer 9000 Nederlandse 
mannen wordt jaarlijks deze kankervorm vastgesteld. Zonder dat mannen het weten 
lijden er veel meer aan deze aandoening. Prostaatkanker groeit in de regel zo 
langzaam, dat veel oudere mannen er geen last van krijgen. Ze overlijden eerder aan 
een andere oorzaak. Omdat prostaatkanker zo langzaam groeit, geeft de ziekte vaak 
lange tijd geen klachten. Vaak wordt prostaatkanker pas ontdekt wanneer er 
uitzaaiingen zijn. Van alle mannen met prostaatkanker leeft gemiddeld 80% vijf jaar 
na de diagnose nog. Zonder uitzaaiingen is dit percentage hoger.  
Uitzaaiingen komen overigens pas in een laat stadium van de ziekte voor.  
Deze cijfers zeggen uiteraard niets over iemands individuele situatie.  
Het is zeer aan te bevelen om er bijtijds bij te zijn en bij vermoeden van een 
prostaatklacht de huisarts te consulteren. Je kunt eerst jezelf controleren.  
Klachten die kunnen wijzen op een prostaatafwijking zijn:  
 
1. Vaker moeten plassen dan normaal  
2. Moeite met urineren  
3. Pijn en een branderig gevoel bij het urineren 
4. Nadruppelen en/of een zwakke straal 
5. Troebele of bloederige urine  
 
PSA  
Als je bekend bent met enkele van deze klachten wil dat nog niet zeggen dat je 
prostaatkanker hebt. Deze klachten kunnen namelijk ook voorkomen bij een 
urineweginfectie of een prostaatvergroting. Wie enkele van deze klachten bij zichzelf 
herkent kan het beste een afspraak met de huisarts maken. Via rectaal onderzoek 
kan deze voelen of er een prostaatafwijking is. Dit wordt dan gecombineerd met de 
PSA-test. Daarmee wordt de hoeveelheid eiwitten in de prostaat vastgesteld.  
 
Deze test geeft helaas geen 100% zekere uitslag, maar een betere is er op dit 
moment nog niet. Een verhoging van de hoeveelheid eiwitten zou kunnen wijzen op 
prostaatkanker. Bij een vermoeden van prostaatkanker wordt doorverwezen naar de 
uroloog. Die zal het eerste onderzoek en de PSA-test herhalen, en nog onderzoek 
doen door middel van echografie, waarbij de prostaat in beeld wordt gebracht.  
Of er kan een biopsie worden gedaan waarbij minieme stukjes weefsel worden 
weggehaald. Dit laatste kan helaas fatale gevolgen hebben!  
 
  



19 
 

Biopsie soms fataal  
Een biopsie is het nemen van een heel klein stukje weefsel om te zien of het 
kankerweefsel is. Aan een biopsie kleeft het gevaar van versleping van kankercellen, 
en daardoor de kans op uitzaaiing. Met een MRI-scan kan gekeken worden hoe 
omvangrijk de kanker is en of er uitzaaiingen zijn. De uroloog zal dan een 
behandeling voorstellen. Dat zal zo goed als zeker altijd een conventionele 
behandeling zijn. Die kan bestaan uit operatief verwijderen van de prostaat.  
Helaas is volledige verwijdering van de prostaat niet mogelijk.  
De prostaat kan inwendig en uitwendig worden bestraald. Uitwendig (EBRT externe 
radiotherapie). Inwendige (Brachytherapie) dat is inwendige radiotherapie met zeer 
hoge doses van gelokaliseerde straling, en/of gecombineerd met chemotherapie.  
Ook kan hormonale therapie geadviseerd worden waarbij met synthetische 
hormonen wordt getracht de groei van kankercellen te stoppen.  
Een andere optie is een chemokuur. Behandelaars maken soms de keuze te 
wachten met behandelen in het geval de tumor nog weinig klachten geeft en maar 
heel langzaam groeit.  
 
Met andere opties, zoals interventie met (antikanker)-voeding, ontgifting, ontzuring,  
angionese remmen, collageenopbouw, en immuun-versterking zijn oncologen, 
urologen en chirurgen helaas niet bekend. Het Anti Kanker Programma biedt juist  
deze andere krachtige mogelijkheden volop. Zie hoofdstuk ‘’Vergelijking van 
therapeutische mogelijkheden en wetenschappelijk bewijs’’ (bladzijde 25 e.v.). 
 
Apoptose  
Lichaamscellen hebben een beperkte levensduur. Dat is een natuurlijk 
verjongingsproces, waarbij oude ‘opgebruikte’ cellen doodgaan en opgeruimd 
worden zodat nieuwe cellen ervoor in de plaats kunnen komen.  
Vergelijk het met een voetbalelftal. Als oude spelers niet zouden worden vervangen 
door jongere zou het hele elftal op den duur vanachter rollators lopen te trappen. 
Weinig kans dat ze nog zouden scoren. Dit natuurlijke proces van het doodgaan en 
opruimen van verouderde lichaamscellen heet apoptose.  
 
Kanker doodsoorzaak nummer één  
Uit alweer verouderde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek uit 2012, 
overleden bijna 141.000 Nederlanders. Hiervan stierf 30,8 procent aan kanker.  
Kanker is in Europa voor één op de vier personen de doodsoorzaak.  
Sindsdien is het gestegen naar 1 op 3. De voorspelling is dat rond 2060 het 1 op 1 
zal zijn. Met andere woorden iedereen krijgt kanker en zou eraan overlijden.  
 
Ook op jonge leeftijd. Jaarlijks overlijden er nu al ruim 1,3 miljoen Europeanen aan 
de ziekte. En het neemt alsmaar toe. Daarom moet het roer om!  
Niet morgen of volgend jaar, maar nu!  
 
Niet gerealiseerde beloften  
Al minstens sinds de jaren ’50 van de vorige eeuw bestaat de ‘belofte’ dat over 10 
jaar kanker zou kunnen worden genezen. We hoorden hetzelfde in de jaren ’60, ’70, 
‘80, ‘90, 2000, 2010 en 2018. Er is geen andere conclusie te trekken dan dat van al 
die beloftes van deskundigen totaal niets is terecht gekomen.  
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Tegelijkertijd is het aantal kankerpatiënten sterk toegenomen. Preventieve 
maatregelen om de toename terug te dringen faalden eveneens.  
Triester kan het haast niet!  

Toekomst  
Volgens de meest recente cijfers krijgt 1 op de 3 mensen in Nederland ooit in zijn 
leven kanker. Dit waren anno 2017 al meer dan 106.000 mensen per jaar (bron: 
CBS). Deskundigen gaan ervanuit dat het aantal kankerpatiënten in 2030 wereldwijd 
zal verdubbelen: van 12,7 miljoen in 2008 naar 25 miljoen gevallen in 2030  
(bron KWF). Dat betekent dat niet 1 op 3 de mensen (in Nederland) kanker zal 
krijgen, maar nog veel meer mensen. De gruwelijke prognose is dat in 2060 het 
aantal kankergevallen zal stijgen naar 1 op 1. Of wel, iedereen krijgt kanker.  
Dit staat in schril contrast met de beloftes van ‘over 10 jaar…  
Zoiets kan, mag en hoeft niet te gebeuren!  
 
Leeftijd en kankerrisico  

 

De toxische belasting met kankerverwekkende stoffen 
begint al op dag 1 van ons leven. Vanaf het moment dat 
een kindje ter wereld komt krijgt de baby deze binnen.  
In werkelijkheid zelfs al veel eerder, want de moeder krijgt 
ze binnen, en geeft ze door aan het nog ongeboren kindje. 
Zodra het kindje is geboren komen de verzorgingsmiddelen 
in beeld.  

 
Een onderzoekje:  
In 94% van de geteste producten werden grote hoeveelheden potentieel schadelijke 
stoffen aangetroffen die kankerverwekkend kunnen zijn. De helft van alle 
babydoekjes bevat een stof die giftig is voor de lever. 14 van de 34 geteste 
producten bevat een conserveringsmiddel dat direct een contacteczeem kan 
veroorzaken. Bijna de helft van de doekjes bevat stoffen die allergieën kunnen 
veroorzaken. 1 op de 5 doekjes bevat hormoon verstorende stoffen.  
 
De stoffen waarnaar gekeken werd zijn:  
Propyl en Butyl Paraben, Fenoxyethanol, Methylisothiazolinone, Methylchloroiso-
thiazolinone en zesentwintig allergene stoffen waarvan vermelding op het etiket 
volgens de Europese regelgeving vanaf 10 ppm (mg/kg) verplicht is.  
De EU-regelgeving staat fabrikanten toe om deze voor pasgeborenen zeer giftige 
stoffen aan hun producten toe te voegen.  
 
De giftigheid en kankerverwekkende eigenschappen zijn bekend bij de overheid en 
uiteraard de fabrikant die ze erin stopt. Alleen is dat niet bij de consument bekend. 
Ook niet bij de oncologen. Fabrikanten komen er ook nog eens bijzonder makkelijk 
mee weg om deze gevaarlijke stoffen te verdoezelen. Namelijk, als er van een 
bepaalde stof 9,9 ppm (mg/kg) en geen 10 ppm in zit, hoeft dat niet op het etiket 
vermeld te worden. Zo wordt voorkomen dat je als consument te weten krijgt van het 
bestaan en de hoeveelheid aan schadelijke stoffen die je kindje binnenkrijgt.  
 
De conclusie kan geen andere zijn dan dat je baby niet per ongeluk maar willens en 
vanaf de geboorte wetens stelselmatig wordt vergiftigd en kanker kan krijgen.  
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Deze gifstoffen zitten niet alleen in babyproducten.  
Vrijwel alle huidverzorging-, en cosmetica bevat een scala aan potentieel gevaarlijke 
chemicaliën. Deze komen rechtstreeks in de bloedbaan en hopen zich op in de 
vetcellen. De huid is ons grootste orgaan en voor chemicaliën van een fijne structuur  
(laag-moleculair gewicht) makkelijk doordringbaar tot in de bloedbaan.  
Alles wat je smeert reist door je lichaam en verhoogt o.a. de kans op kanker.  
Op de huid aangebrachte synthetische chemicaliën zijn zelfs veel schadelijker dan 
gifstoffen via de mond, want daarbij worden ze nog deels afgebroken door speeksel 
en maagzuur. In ziekenhuizen wordt veelvuldig in plaats van water en zeep aan 
bedlegerigen een doekje uitgereikt om zich ‘te wassen’. Het reinigingsmiddel erin is 
kankerverwekkend. Zelfs op de afdeling oncologie gebeurt dit. Bizar toch?  
Hieronder staan enkele van de meest voorkomende giftige stoffen:  

 
Propyleen glycol:  
Is ontwikkeld als auto-remvloeistof, hydraulische vloeistof en antivries/slotontdooier.  
Het veroorzaakt huid- en slijmvliesirritatie, huiduitslag en beschadigd centrale 
zenuwstelsel en stofwisselingsprocessen. (1)  
 
Sodium Laureth of Sodium Lauryl/Laureth Sulfaat:  
Is een sterk ontvettend reinigingsmiddel voor garagevloeren, dieselmotoren etc.  
Omdat het heel goedkoop is en goed ontvet wordt het toegepast in veel persoonlijke 
verzorgingsproducten. Het dringt snel door de huid heen en komt zo direct in de 
bloedbaan. Het veroorzaakt schade aan de lichaamscellen en is kankerverwekkend. 
(2)  
 
PEG (Polyethyleen Glycol) 
Een petroleumderivaat. Voor wie er in zijn werk mee in contact komt is 
beschermende kleding, handschoenen en veiligheidsbril verplicht.  
Het zit in cosmetica, scheercrème en andere persoonlijke verzorgingsproducten.  
Het passeert de huidbarrière en is kankerverwekkend. (3)  
 
Parabenen  
Dit zijn giftige conserveringsmiddelen, die in vrijwel alle persoonlijke 
verzorgingsproducten en cosmetica zitten. Ze worden in verband gebracht met 
borstkanker. (4)  
 
Polysorbaten  
Is een bindmiddel van olie en water in cosmetica. Bevat doorgaans 1,4-Dioxine.  
Dat is het zwaar (huid)kankerverwekkend ontbladeringsmiddel dat gebruikt werd in 
de oorlog in Vietnam (Agent Orange). (5)  
 
Referenties:  
(1) Addendum to the Toxicological Profile for Propylene Glycol.  
Agency for Toxic Substances and disease Registry Division of Toxicology and 
Environmental Medicine, Atlanta, GA, 2008. 
www.atsdr.cdc.gov/toxicprofiles/propylene_glycol_addendum.pdf  

(2) International Journal of Toxicology. December 1983, vol. 2 no. 7, p. 127-181  
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(3 ) Uricchio, Marylynn. ‘’The Ugly Side of Beauty: Some Cosmetics Can Be Toxic.’’  
Pittsburgh Post-Gazette, July 20, 2010  
 
(4) Darbre P.D., A. Aljarrah, W.R. Miller, N.G. Coldham, M.J. Sauer, and G.S. Pope. 
‘’Concentration of Parabens in Human Breast Tumours.’’ Journal of Applied 
Toxicology. Vol. 24, Issue 1: p.5-13. Jan./Feb. 2004.  
 
(5) Black, Roderick E., Fred J. Hurley, and Donald C. Havery.  
‘’Occurrence of 1,4- Dioxane in Cosmetic Raw Materials and Finished Cosmetic 
Products.’’ Journal of AOAC International. Vol. 84, Issue 3. May 2001, p. 666-670.  
 
De oplossing  
Het Anti Kanker Programma biedt de mogelijkheid van geheel veilige en effectieve 
producten, vrij van deze en vele andere gevaarlijk toxische stoffen en BPA.  
 
Kip of ei?  
Bericht d.d. 1 aug. 2017, De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt 
consumenten om eieren van één bedrijf niet te eten omdat het gehalte van de 
schadelijke stof Fipronil daarin te hoog is. Het eten ervan kan een acuut gevaar 
opleveren voor de volksgezondheid, en in het bijzonder voor kinderen, meldde de 
NVWA. Kort daarop legde de NVWA  tientallen pluimveebedrijven stil omdat er gif in 
de eieren zat. En ieder gif kan tot kanker leiden. Was daarmee het gifschandaal 
meteen opgelost? Anno 2018 blijkt het nog altijd in eieren voor te komen.  
 
Ja dokter, nee dokter 
Met betrekking tot gifstoffen past ons lichaam zich wel aan sprak een arts eens.  
Hoe zou dat aanpassen er dan moeten uitzien? De lever kunnen we niet even 
‘upgraden’. Ons immuunsysteem en DNA hebben er miljoenen jaren over gedaan om 
te zijn wat het nu is. De wens van deze dokter gaat jammer genoeg niet in vervulling. 
Althans niet bij ons leven of dat van onze eerstvolgende generaties.  
Toch zou deze dokter in principe gelijk kunnen hebben, omdat aanpassen een 
bestaand evolutionair proces is dat via het DNA ‘verwerkt’ moet worden.  
Er is echter sprake van een te groot optimisme, want ons DNA past zich wel aan, 
maar niet sneller dan een half procent in een miljoen jaar. Daar kunnen we moeilijk 
op wachten. Dus een verkeerde veronderstelling van deze dokter.  
 
Tijd van doormodderen is voorbij  
Als we het tij willen keren kunnen we niet op dezelfde voet doorgaan.  
Wij prijzen ons buitengewoon gelukkig met de visie en behandelingswijze zoals die 
door GNM Clinic is ontwikkeld. De gedegen inzichten in de complexiteit die gezonde 
lichaamscellen ‘dwingen’ tot een overlevingsstrategie, de mechanismen van 
kankercellen om te overleven en zich verspreiden, hun zwakken punten, en daarmee 
de aangrijpingspunten tot herstel, en de opgedane praktijkervaring met kanker-
patiënten bleken tot een doorbraak te kunnen leiden. Bewezen door het feit dat van 
kankerpatiënten die het programma punctueel volgden in vele jaren er geen is 
overleden, maar daarentegen beter werd. Over het feit dat hun oncoloog moest 
erkennen dat hun tumoren gaandeweg kleiner werden en zelfs verdwenen, maar dat 
in hun visie onmogelijk was, en daarom er geen enkele belangstelling voor bestond, 
hoeven we niet eens te hebben. Kokerzicht? 
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De rol van psychische stress  
Hiervoor werd al genoemd dat kankercellen in staat zijn om het de tumoren 
omringende collageen af te breken, waardoor ze zich kunnen verspreiden, en dat 
daarvoor een oplossing bestaat met collageen opbouwende middelen.  
Chronische stress veroorzaakt ook afbraak van collageen en beschadiging van 
verbindingen in de hersenen en in het bijzonder van de hippocampus, een orgaantje 
in de hersenen. Kankerverspreiding kan daarom zeker wel in verband worden 
gebracht met stress. Soms wordt een ernstige traumatische ervaring als ‘de’ oorzaak 
van kanker genoemd. Het is waarschijnlijker dat vooral de duur van stress er deels 
verantwoordelijk voor is. Zwaar psychisch leed schud je niet zomaar van je af.  
Stress heeft iets nodig, namelijk anti-stress. In de praktijk blijkt dat een poosje in een 
relaxte omgeving met tegelijk positieve vooruitzichten een goede bijdrage kan 
leveren bij het herwinnen van de gezondheid. Naast het Anti Kanker Programma 
bestaat de optie om een onbezorgde vakantie op een zeer fraaie locatie aan de 
Costa Blanca door te brengen. Ook zijn alle thuiszorgfaciliteiten beschikbaar 
(Nederlandstalige thuiszorg).  
 
Prettiger ‘onder de zon’  
De Costa Blanca (de witte kust) is een fraaie streek ten zuiden van Valencia in 
Spanje met 300 dagen zon per jaar. De mogelijkheid is er om het Anti Kanker 
Programma in deze prachtige omgeving te leren volgen. Daarvoor zijn er meerdere 
mogelijkheden. Naar keuze in een volledig ingericht appartement (ideaal om te 
overwinteren), of in een van de comfortabele moderne hotels (overal is een lift 
aanwezig).  
 
Even weg uit de ziekenhuisomgeving, genieten van rust, de fraaie omgeving, 
prachtig 7 km wit zandstrand en de blauwe Middellandse Zee voor de deur en veel 
wijsheid opdoen, blijkt zeer gewaardeerd te worden.  

GNM Clinic verhuurt niet maar kan verwijzen naar geschikte accommodaties. 
 
Vóór-, tijdens-, en na chemo/bestraling  
Het Anti Kanker Programma kan voordelen bieden voor de gevolgen van een 
conventionele behandeling, met de enorme aantasting van het immuunsysteem. 
Hierdoor kan het risico op bijkomende infectieziekten flink verminderen.  
Het immuunsysteem zou in slechts één week al met 400% kunnen verbeteren.  
Het programma kan naast een conventionele behandeling toegepast worden 
waardoor bijverschijnselen veel minder zouden kunnen zijn. Door ontgiftende 
middelen en voeding zou de conditie flink kunnen verbeteren. Zie hoofdstuk 
´´Vergelijking van therapeutische mogelijkheden en wetenschappelijk bewijs´´ 
(bladzijde 25 e.v.).  
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Wereldwijde toepassing Anti Kanker Programma  
 

Bij het ontwikkelen van het Anti Kanker Programma is ernaar 
gestreefd om het wereldwijd toegankelijk te maken.  
Dankzij de moderne communicatiemiddelen, is het mogelijk 
geworden om ‘op afstand’ het Anti Kanker Programma toe te 
passen. Gegevens kunnen snel worden uitgewisseld, advies kan 
daardoor onmiddellijk worden gegeven, ook met een persoonlijk 

gesprek via Skype is dat mogelijk. Middelen kunnen bijna overal aan huis worden 
bezorgd. Dit beproefde systeem werkt al jaren zeer goed.  
 
 

De eerste stap  

Je bent gediagnosticeerd met kanker. Van het grootste belang is 
om de oorzaken die die tot het ontwikkelen van kanker hebben 
geleid in kaart te brengen. Daarvoor hebben we de GNM Clinic 
Gezondheidstest ontwikkeld. Hiermee wordt gestart.  
De Gezondheidstest wordt toegestuurd. Na retour-ontvangst 
wordt deze beoordeeld en ontvang je de uitslag met adviezen.  
De Gezondheidstest bewijst ook goede diensten om preventieve 
maatregelen te nemen. Zeer regelmatig worden niet eerder 
gevonden aspecten ontdekt en kan tijdig worden ´bijgestuurd´.  

 
Hoe te beginnen met het Anti Kanker Programma  
Om je gerust te stellen, het is niet moeilijk, niet onaangenaam en niet duur.  
Het uitgangspunt bij het ontwikkelen van het Anti Kanker Programma is ook dat het 
ongeacht de leeftijd probleemloos toe te passen moet zijn. Alleen dan kan het trouw 
worden gevolgd. Het moest voor de patiënt volstrekt duidelijk zijn, waardoor fouten 
kunnen worden voorkomen. Het moest zeer effectief zijn. Zo zijn er zware eisen 
gesteld waaraan het Anti Kanker Programma moest voldoen. De praktijk heeft 
geleerd dat dit de juiste benadering was. De patiënt krijgt alles zwart op wit. 
Zorgvuldig wordt uitgelegd hoe met het programma te starten. Welke middelen 
worden ingezet. Wat die precies doen. Dat deze voor bepaalde perioden al in het 
Anti Kanker Programma zijn inbegrepen. Ook alle informatie en gebruik van het 
unieke systeem, waarover hiervoor verteld werd, is voor 12 maanden gebruik in het  
Anti Kanker Programma inbegrepen. Ook het speciale receptenboek met heerlijke 
(antikanker)recepten en persoonlijke begeleiding door de voedingsdeskundige is 
inbegrepen. In het receptenboek is ook vermeld welke voedingsmiddelen welke 
waarde hebben, zodat men los van de vele recepten, zelf kan kokkerellen.  
Alles staat op schrift. Misgaan is zo goed als onmogelijk. Zo wordt het heel 
overzichtelijk en hoeft in feite weinig anders te doen dan smakelijk en gevarieerd te 
eten, je middelen te gebruiken, en contact met GNM Clinic te houden.  
Vaak kun je na korte tijd het verschil al merken. Het mooiste moment zou zijn als de 
oncoloog ook tegen jou zou zeggen ‘je tumoren verdwijnen, dat kan helemaal niet’. 
Samen zullen we er alles aan doen om dat trachten te bereiken.  
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Maatschappelijk belang  
In 2011 bedroegen de zorgkosten in Nederland voor alle soorten kanker € 4,3 
miljard. (Bron R.I.V.M) Volgens andere bronnen loopt de reële kostprijs voor de 
behandeling van kanker makkelijk op van enkele tienduizenden tot zelfs 
honderdduizenden euro’s per jaar.  
 
Kosten van het Anti Kanker Programma  
De kosten van het Anti Kanker Programma bedragen slechts een fractie daarvan.  
De precieze kosten worden vooraf opgegeven. Alsmede welke middelen voor welke 
periode zijn inbegrepen, alsmede de periode van het unieke systeem (H2 en O).  
 
De patiënt informeert de dokter 
Het is altijd goed als er een open relatie bestaat met een behandelend (controlerend) 
arts. Maak deze volstrekt duidelijk wat je wilt en wat je niet wilt. Houdt daarbij in 
gedachten dat je dokter absoluut niet alles weet van kanker en de verschillende 
mogelijkheden. Als patiënt mag je naar zijn mening luisteren, maar bepaal 
vervolgens zelf wat je met jouw lijf, jouw leven, jouw ziekte doet. Neem voor je iets 
besluit rustig de tijd. Heb je je behandelkeuze gemaakt blijf dan bij je oncoloog – 
uroloog, of anders, onder controle. Dan kan deze en jijzelf volgen wat er gebeurt. 
Rapporteer je gegevens zo snel mogelijk aan GNM Clinic. Sommige artsen zouden 
hun medewerking kunnen weigeren als je niet hun methode wil volgen. Wat dan? 
 
Het weigeren van behandeling door de patiënt 
Bij het weigeren van een behandeling is er een probleem in de arts-patiëntrelatie 
zonder dat dit tot beëindiging van de relatie zou behoeven te leiden.  
Bij het weigeren zich met een aangeboden methode te laten behandelen doen zich 
vragen van medische aard voor. Een patiënt kan een afweging hebben gemaakt over 
de kwaliteit van zijn leven zonder-, met -, of met een conventionele of andersoortige 
behandeling. Het mondiger worden van de patiënt en diens mogelijkheden zich goed 
te verdiepen in aspecten van diens ziekte, en de voorhanden zijnde informatie  
(zoals de onderhavige) over andere behandelingsmogelijkheden heeft ertoe 
bijgedragen dat hij/zij steviger staat in de arts-patiëntrelatie.  
De ervaring leert dat de behandelende arts ertoe neigt het probleem van een 
weigering te verengen tot de vraag of er sprake is van een ‘gestoord 
oordeelsvermogen’ van de patiënt. Dit doet zich vooral voor als deze aangeeft juist 
goed geïnformeerd te zijn over conventionele en andere mogelijkheden en de arts 
van die andere opties geen wetenschap heeft. Deze zal dat niet graag toegeven. In 
zijn gedachtegang ben je dom en eigenwijs en het internet krijgt de schuld.  
Toegeven dat je iets niet weet is een kunst! De goede arts respecteert de zienswijze 
van zijn cliënt en diens zelfbeschikkingsrecht en zou zeker er niet toe mogen 
overgaan te weigeren de patiënt onder controle te houden als die voor een andere 
behandeling kiest. Wat heeft onze dokter te verliezen?  Citaat Prof. dr. René 
Bernards, Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis: “Het is niet de arts die moet leven 
met de gevolgen van de behandeling, dat ben je zelf.” Misschien zou het kunnen 
volgen van het verloop leerzaam kunnen zijn. Er is derhalve geen enkele reden 
waarom een arts een patiënt zou weigeren als die voor een andere optie kiest.  
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Vergelijking van therapeutische mogelijkheden  
en wetenschappelijk bewijs  
Hiervoor werd meermalen naar dit hoofdstuk verwezen. Het is een belangrijk 
hoofdstuk. Het geeft een duidelijk overzicht van mogelijkheden en verschillen in   
een korte samenvatting, wetenschappelijke conclusies en citaten van specialisten.  
Na de diagnose kanker volgt nader oncologisch onderzoek. Aan de geëmotioneerde 
patiënt wordt meestal een behandeling, liefst op de kortste termijn, voorgesteld.  
Uit onderzoek daarnaar: “Hoezo, beslissen over chemotherapie?”, zegt een patiënt 
uit het onderzoek. “Mij is niets gevraagd, de chemo hoorde gewoon bij de 
behandeling.’ Hij is niet de enige. Een andere patiënt: “Het ging allemaal zo snel.  
 
Toen de arts me vertelde dat ik kanker had, was het behandelplan al gemaakt.  
De afspraak voor de eerste chemo stond al. De trein reed, ik sprong maar wat graag 
aan boord.” Zo gaat het vaak. 86 procent van ondervraagde patiënten is het daarmee 
eens: “Het stond van meet af aan vast dat ik met chemo behandeld zou worden.  
Dat was nu eenmaal het beste voor me.” De oncoloog heeft een paar mogelijkheden, 
de conventionele chemo en bestraling. Voor de patiënt is het uitermate belangrijk om 
na de eerste schrik, zich eerst goed te beraden op diens behandeling.  
Neem daar de tijd voor! Kanker ontstaat over een periode van 10 à 15 jaar, daar 
kunnen een aantal dagen echt wel bij. Prof. Jan A. Roukema oncologisch chirurg en 
hoogleraar Kwaliteit van Leven - Tilburg University: “De patiënt zou moeten 
beslissen over doorbehandelen of niet maar dat is zelden het geval. In de praktijk 
beslist de dokter’.  Er is geen enkele reden om kop over bol een behandelingsbesluit 
te nemen (laten aanpraten). Daarom is het goed eerst kennis te nemen van 
mogelijkheden en combinaties van therapieën. Toxische (conventionele) of non-
toxische (regeneratieve) behandeling.  
 
Welke kankerfactoren worden wel en niet bestreden        
                      

                                                                    
                                                                     Conventioneel         Regeneratief 
 

Alleen kankercellen dodend         Nee          Ja 
Gezonde cellen sparend                               Nee          Ja (sterk) 
Immuunsysteem aantastend        Ja (zeer )sterk)         Nee  
Immuunsysteem versterkend        Nee          Ja (sterk)  
Angionese bestrijding         Nee          Ja 
Ontgiftend                                        Nee          Ja (sterk) 
Kennis voedingsleer         Nee          Ja (sterk) 
Antikanker voeding                             Nee          Ja (sterk) 
Antikanker kookboek         Nee                    Ja 
Kennis toxische belasting (oorzaken)       Nee                    Ja 
Kans op (blijvende) hersenschade               Ja           Nee 
Kans op gedragsverandering na chemo       Ja           Nee 
Ontzurings-systeem                   Nee          Ja  
H2 (waterstofgas suppletie systeem)       Nee          Ja (1400 ppm-sterk) 
Zuurstofionen suppletie systeem                  Nee          Ja (sterk) 
Beschikbaarstelling suppletiesysteem          Nee          Ja 
Kankercel-inkapseling         Nee          Ja 
Stamcelregeneratie                              Nee          Ja (sterk) 
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Bijwerking stamcelregeneratie          -                      Nee (0%) 
Isolatie bij behandeling         Ja                     Nee 
Verhoogde kans op infectieziekte                 Ja (sterk)         Nee 
Ziektegevoel door therapie                  Ja (soms sterk)         Nee 
Ziekenhuisopname          Ja                     Nee  
Combinatie conventioneel/regeneratief         Nee          Ja (100%) 
Kennis Regeneratieve geneeskunde       Nee          Ja 
Wachttijd voor afspraken         Ja                     Nee 
Kosten en ongemak vervoer        Ja                     Nee 
Verplichte voorlichtingskosten apotheek      Ja                     Nee 
Direct persoonlijk contact behandelaar       Nee          Ja 
Direct contact voedingsdeskundige       Nee          Ja 
Wereldwijd toepasbaar         Nee          Ja 
 
De kostenverhouding tussen de conventionele (chemo-bestraling) bedragen vaak  
zelfs honderdduizenden Euro’s. Regeneratieve daarvan slechts een fractie. 
 
Wetenschappelijke conclusies over conventionele behandeling  
1. Toponderzoeker van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam, 
Professor dr. René Bernards: ‘Driekwart van alle kankergeneesmiddelen werkt niet! 
Drie van de vier patiënten hebben dan ook geen baat bij het medicijn dat hen 
gegeven wordt. Dramatisch. Chemotherapie is ooit ontwikkeld voordat we enig benul 
hadden van de oorzaak van kanker. Chemo was een botte bijl tegen alles wat snel 
deelt.’  
 
2. Professor Hardin B. Jones - Berkeley Universiteit Californië: ‘Kankerpatiënten 
zonder chemotherapie leven meestal langer.’ ‘Kankerpatiënten die geen (red. 
conventionele) behandeling accepteren, na hun diagnose, leven meestal langer dan 
met een conventionele behandeling zoals chemotherapie. Conventionele therapie 
werkt in 2 à 3 procent van alle gevallen en wordt voor meer dan 80 procent door 
artsen voor zichzelf geweigerd.’ Professor Jones bestudeerde 25 jaar lang 
kankerpatiënten, zijn conclusie: ‘patiënten die niet worden behandeld met 
conventionele middelen (red. chemotherapie en bestraling) leven in het algemeen 
langer dan zij die wel mee worden behandeld’. Vooral in het geval van borstkanker 
waren de verschillen opmerkelijk. Vrouwen die iedere vorm van behandeling 
weigerden leefden gemiddeld 4 keer langer dan vrouwen die zich wel lieten 
behandelen. Vrouwen zonder behandeling leefden gemiddeld nog 12,5 jaar en 
vrouwen die wel werden behandeld slechts 3.  
 
3. Prof. Alan Nixon, voormalig president van The American Chemical Society:  
"Als chemicus, getraind in het interpreteren van gegevens, is het voor mij 
onbegrijpelijk dat artsen het duidelijke bewijs dat chemotherapie meer kwaad dan 
goed doet, volledig naast zich neerleggen."  
 
4. Fred Hutchison Cancer Research Center in Seattle - Washington, Conclusie studie 
(publicatie wetenschappelijke tijdschrift Nature): ‘chemotherapie stimuleert zowel de 
groei als de verspreiding van kankercellen door het aantasten van het de tumoren 
omringde gezonde weefsel, en het veroorzaakt het ontwikkelen van weerstand tegen 
deze behandeling en zet aan dat kankercellen zich wapenen tegen een toekomstige  
chemotherapiebehandeling.’  
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5. Rapport Professor Hardin B. Jones - Berkeley Universiteit, Californië, na 25 jaar 
lang kankerpatiënten bestudering: ‘Kankerpatiënten zonder chemotherapie leven 
meestal langer. Patiënten die niet worden behandeld met chemotherapie en andere 
conventionele vormen van behandeling zoals bestraling en opereren, leven in het 
algemeen langer dan zij die wel (conventioneel) worden behandeld.’  
 
6. Fred Hutchinson Cancer Research Centre’ in Seattle (VS). ‘Chemotherapie 
compleet waardeloos is’ en dat mensen die kanker hebben er goed aan doen de 
chemische middelen helemaal te laten staan.’ Het is niet alleen nutteloos in de strijd 
tegen kanker, het stimuleert zelfs de groei van kankercellen in een tumor door 
activering het eiwit WNT16B, dat kankercellen prikkelt om te overleven en te 
groeien’.  
 
7. "Double Edged Sword: Killing Cancer Cells Can Also Drive Tumor Growth" 
Professor Dr. Dipak Panigraphy, Beth Israel Deaconess Center: ‘onderzoek heeft 
aangetoond dat straling en chemotherapiebehandelingen, die tot doel hebben kanker 
te behandelen door tumorcellen te doden, eigenlijk veroorzaken dat tumoren groter 
en productiever worden. Door chemotherapie wordt paradoxaal genoeg agressieve 
tumorgroei bevordert en is daarmee de onbedoelde consequentie van deze 
behandelingen dat kanker wordt veroorzaakt in plaats van te genezen.’  
 
8. The Lancet Oncology. Onderzoek professor David Dodwell: ‘Patiënten sterven aan 
chemotherapie, niet aan kanker.’ Nieuw onderzoek bewijst dat kankermedicijnen in 
sommige ziekenhuizen tot wel 50 procent van de patiënten doodt. Public Health 
England en Cancer Research UK-studie: 8,4 procent van de patiënten met 
longkanker en 2,4 procent van de borstkankerpatiënten overleden binnen een maand 
na chemotherapie. In sommige ziekenhuizen lag het percentage veel hoger.  
In Milton Keynes stierf 50,9 procent van de patiënten die werden behandeld voor 
longkanker. In Lancashire Teaching Hospitals was dat 28 procent.’  
 
9. Francis Crick Institute in Londen onderzoek toont aan dat (chemo) Lapatinib 
ervoor kan zorgen dat borstkankercellen sneller groeien. ‘Ongeveer een vijfde van 
alle borstkankers wordt veroorzaakt doordat een eiwit genaamd HER2 kankercellen 
het signaal geeft om te groeien en te delen. Lapatinib is één van de vele middelen 
die gebruikt worden om HER2 uit te schakelen zodat de cellen stoppen met groeien 
of afsterven. Ontdekt werd dat het medicijn ervoor zorgt dat HER2 zich koppelt aan 
een andere receptor, HER3 geheten. Samen sturen ze vervolgens krachtige signalen 
naar de kankercellen om zich te vermenigvuldigen, krachtiger nog dan de signalen 
die worden gestuurd naar cellen die niet zijn behandeld met Lapatinib.´´  
 
10. Chemotherapie wordt al meer dan 60 jaar gebruikt en draagt bij aan de uitzaaiing 
van borstkanker, en maakt deze ziekte dodelijker. Onderzoekers van het Albert 
Einstein College voor Geneeskunde - New York - hoofdonderzoeker Dr. George 
Karagiannis, achten dat andere soorten kanker op soortgelijke wijze op 
chemotherapie reageren. ‘In eerste instantie kan vaak succes geboekt worden tegen 
de kanker, maar zetten deze middelen ook een proces in gang waardoor de ziekte 
terugkeert en metastaseert (uitzaait) naar andere organen. Chemotherapie draagt bij 
aan de vorming van tumor-micro-environment of metastasis (TMEM), ook wel 
‘poorten’ genoemd, waardoor borstkankercellen zich kunnen verspreiden naar 
andere organen. Juist die uitzaaiingen zijn vaak dodelijk.   
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Hoewel chemotherapie in eerste instantie tumoren kan verkleinen, verhogen ze ook 
de TMEM-activiteit.’ Dat zagen de onderzoekers toen ze kankercellen van 20 
borstkankerpatiënten bekeken.  
 
11. Universiteit van Heidelberg, Dr. Ulrich Abel de hoogst gerespecteerde Duitse 
epidemioloog onderzocht in een jaren durende research van alle in jaren 
gepubliceerde klinische studies over chemotherapie. Hij analyseerde bovendien 
opnieuw duizenden studies en artikelen die gepubliceerd waren in de meest 
toonaangevende medische vakbladen. Volgens zijn uitgebreide bevindingen:  
´´Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs te vinden in de studies dat chemotherapie 
het leven merkbaar verlengt bij de behandeling van de meeste organische kankers. ´´   
 
12. Gevolgen chemotherapie op de hersenen Kankerinstituut Antoni van 
Leeuwenhoek in Amsterdam - neuropsycholoog Dr. Sanne Schagen die al ruim tien 
jaar de gevolgen van chemotherapie op het brein onderzoekt: “Beeldvormend 
hersenonderzoek laat de zichtbare sporen zien na behandeling. MRI-scans tonen 
een kleine afname in de grijze en de witte stof. De grijze stof bestaat uit de 
cellichamen van zenuwcellen. De witte stof bevat de lange uitlopers van deze 
zenuwcellen en zorgt voor de communicatie daartussen. Cytostatica hebben effect 
op twee celtypes. Ze onderdrukken de deling van voorlopercellen, die zich niet verder 
kunnen ontwikkelen. Hierdoor is er minder cel-vernieuwing in de hippocampus,  
het breindeel dat belangrijk is voor leren en geheugen. Cytostatica beschadigen 
tevens de steuncellen die zorgen voor de aanmaak van vezelbanen die de 
hersengebieden verbinden. Dat verklaart de afname van witte stof in de hersenen.”  
 
Uitspraken van wetenschappers over chemotherapie (citaten) 
 

1. Glen Warner, M.D., oncoloog: "We hebben een miljardenindustrie die mensen 
vermoordt, links en rechts, alleen voor financieel gewin. Hun idee van onderzoek is 
om te zien of twee doses van dit gif beter is dan drie doses van dat gif.’  
 
2. Alan Levin, M.D.: "De meeste kankerpatiënten in dit land sterven aan 
chemotherapie... Chemotherapie elimineert borst-, colon- of longkanker niet.  
Dit feit is gedocumenteerd voor meer dan een decennium. Toch gebruiken artsen 
nog steeds chemotherapie voor deze tumoren. Vrouwen met borstkanker sterven 
waarschijnlijk sneller met chemotherapie dan zonder chemotherapie.’  
 
3. Dr. Ulrich Abel: “Het succes van de meeste chemotherapie is verschrikkelijk.  
Er is geen wetenschappelijk bewijs voor haar vermogen om het leven van patiënten 
die lijden aan de meest voorkomende biologische kanker op merkbare wijze te 
verlengen. Chemotherapie voor maligniteiten te geavanceerd voor chirurgie, die 
goed is voor 80% van alle kankers is een wetenschappelijke woestenij".  
 
4. Dr. Ralph Moss, Ph. D: ´´Uiteindelijk is er geen bewijs dat chemotherapie in 
verreweg de meeste gevallen het leven daadwerkelijk verlengt en dit is de GREAT 
LIE over chemotherapie, dat er op de een of andere manier een correlatie is tussen 
het krimpen van een tumor en het verlengen van het leven van de patiënt.´´  
 
5. John Diamond, M.D.: "Een studie van meer dan 10.000 patiënten toont duidelijk 
aan dat chemo's zogenaamd baanbrekend effect op de ziekte van Hodgkin 
(lymfoomkanker) eigenlijk een leugen is.  
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De patiënten die chemo ondergingen zullen 14 keer eerder leukemie ontwikkelen en 
6 keer eerder zullen zich kanker van de beenderen, de verbindingen, en de zachte 
weefsels ontwikkelen dan die patiënten die chemotherapie niet ondergingen.  
"Het vinden van een remedie voor kanker is absoluut gecontra-indiceerd door de 
winsten van de chemotherapie, straling en chirurgie door het winstbejag van de 
kankerindustrie. ‘  
 
6. New England Journal of Medicine: "Kinderen die met succes voor de ziekte van 
Hodgkin worden behandeld, hebben 18 keer meer kans om later secundaire 
kwaadaardige tumoren te ontwikkelen. De meisjes zien een 35 percentkans onder 
ogen voor het ontwikkelen van borstkanker tegen de tijd dat zij 40 zijn - wat 75 keer 
groter is dan het gemiddelde. Het risico van leukemie nam aanzienlijk toe bij vier jaar 
na het einde van succesvolle behandeling, en maximaal na 14 jaar. Het risico om 
vaste tumoren te ontwikkelen bleef hoog en benaderde 30 procent bij 30 jaar.  
 
Wetenschappelijk bewijs dat chemotherapie een positieve invloed heeft op 
overleving of levenskwaliteit van de meest voorkomend typen kanker? Geen!  
 
Bristol-Meyers Squibb is de onderneming die ca. 50% van alle chemo-middelen in de 
wereld verkoopt.  
Raad van Bestuur voorzitter: Richard Gelb  
Raad van Bestuur Sloan-Kettering Kankercentrum, grootste particuliere 
kankerbehandeling-, en onderzoekscentrum: Richard Gelb  
Raad van Overseers Vice-voorzitter: Richard Gelb  
Raad van Toezicht Sloan-Kettering, voorzitter: Richard Gelb  
Raad van Bestuur Bristol-Meyers Squib: John S. Reed  
Bestuurder, Phillip Morris (red. sigarettenfabrikant): John S. Reed  
 
Tamoxifen, hormoontherapie bij borstkanker. NCI en Zeneca Pharmaceuticals 
hebben bij de regelgevers van de State of California agressief gelobbyd om ze te 
weerhouden tamoxifen als kankerverwekkend aan hun hun lijst van carcinogenen toe 
te voegen, nadat bekend werd dat vrouwen die het innamen, nadat ze borstkanker 
hadden overleefd, een hoge neiging hadden om endometriale carcinoom 
(baarmoederslijmvlieskanker) te ontwikkelen. Door de veranderde 
hormoonhuishouding kent hormoontherapie tevens een reeks van bijwerkingen.  
Er komen minder hormonen in het lichaam, of ze worden onwerkzaam.  
 
Voorkomende bijwerkingen  
Onvruchtbaarheid, overgangsverschijnselen (opvliegers, transpireren, droge 
slijmvliezen, minder zin in vrijen, menstruatieveranderingen of stoppen van de 
menstruaties, vaginaal bloedverlies, blaasontsteking, vermindering borstomvang, 
pijnlijk of gespannen gevoel op de borst, bloeddruk-verandering, misselijkheid, 
oprispen, braken, buikpijn, vermoeidheid, krachteloosheid, maag-darmklachten, 
diarree, obstipatie, af-, of toename eetlust en gewicht, verhoging LDL-cholesterol, 
oedeem aan enkels, voeten, handen, haaruitval, huidproblemen, gewrichtsklachten, 
spierklachten, tintelende vingers of tenen, jeuk, ontstekingen, nervositeit, depressie, 
cognitieve klachten, geïrriteerdheid, stemmingsveranderingen, hoofdpijn, 
duizeligheid, gevoelsveranderingen, oog- en zichtproblemen, kortademigheid, 
gestoorde slaap, verminderde alertheid. Mannen kunnen juist borsten krijgen.  
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Meer informatie vragen 
GNM Clinic is in principe alle dagen van de week beschikbaar om informatie te 
verstrekken of bezoekers te ontvangen.  
Meer informatie vragen kan op verschillen wijzen:  
1. Stuur je vragen per E-mail naar: gnmclinic@outlook.com  
2. Telefonisch (rechtstreeks met behandelaar) +34 642 673 915  
3. Via Skype. Skypenaam is: gnmclinic@outlook.com  
4. Vraag een kennismakings-consult aan.   
5. Vraag consult aan huis aan. 
 
Kan je kanker voorkomen, of is het ‘gewoon pech?’ 
Uit de tekst hiervoor heb je al enige conclusies kunnen trekken dat je zou kunnen 
voorkomen dat je kanker krijgt. De vraag is natuurlijk hoe doe je dat?  
Laten we bij het begin beginnen. Je las hiervoor al dat je baby vanaf diens geboorte 
te maken krijgt met gifstoffen. Zelfs ervoor al, via de moeder. Na de geboorte krijgt de 
baby volop gifstoffen binnen en nog veel meer tijdens het verdere leven.  
Alsmaar meer. Bedenk dat van nature in ons lichaam dagelijks miljoenen 
kankerachtige cellen ontstaan. Miljoenen! Dat is een niet te onderschatten risico.  
Voeg daarbij de vele kankerverwekkende gifstoffen en de kans op het krijgen van 
kanker neemt aanzienlijk toe.  

De ene wel de ander niet 
Bij de ene mens leidt dat tot kanker de ander ontspringt de dans.  
De vraag is voor hoelang en hoe dat komt. Het antwoord daarop is, zolang het 
immuunsysteem in staat is om die kwaadaardige cellen onschadelijk te maken krijg je 
geen kanker. Als je al die gifstoffen buiten je lijf kunt houden is de kans op kanker 
bijna nihil. En op die punten gaat het al tientallen jaren volkomen mis.  
We zijn op het dramatische punt gekomen dat ca. één op de drie mensen kanker 
krijgt. Ooit was dat één op de vijfhonderd heeft men ontdekt.  
Is ons immuunsysteem sindsdien soms verdwenen? Nee, natuurlijk niet.  
Het is er maar wel, helaas vaak ernstig verzwakt. Dan faalt het in zijn taak.  
Het gevolg is dat niet alleen kanker schrikbarend is toegenomen maar ook andere 
auto-immuunziekten. Denk eens aan diabetes. Wereldwijd is het aantal diabetici 
enorm aan het toenemen. Dat zie je ook bij darmziekten. Zelfs het ontstaan van 
ernstig overgewicht kan eraan toegeschreven worden. Door de lever niet  
onschadelijk gemaakte gifstoffen worden opgeslagen in de vetcellen.  
Hoe meer gif hoe meer vetcellen er bijkomen. Zo kun je inderdaad dik worden van 
water. Daarin zitten immers veel gifstoffen. De ‘moderne mens’ is helaas een 
‘chronisch ziek mens’ geworden. En het ergste is dat hij dat niet door heeft. Weet je 
dat er bijna niemand meer overlijdt alleen door ouderdom?   
In dit boekje willen we ons beperken tot kanker. Als gezegd begint de narigheid al in 
een heel vroeg stadium door het binnenkrijgen van kankerverwekkende stoffen. 
 
De baby maakt de beste kans als de ouders een gezonde levenswijze zouden 
volgen. Hier begint gelijk het probleem. Lang niet iedereens weet wat dat is en als je 
het al weet, hoe je dat kan toepassen. Het eerste wat we doen als we ter wereld zijn 
gekomen is voeding zien te krijgen. De baby maakt je dat wel duidelijk.  
Eerst vloeibare voeding en later overgaan naar vaster voedsel. Dit weten wel 
allemaal wel. Vastgesteld is dat borstvoeding het immuunsysteem van de baby  
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versterkt en dat kinderen die lang genoeg borstvoeding krijgen een hoger IQ kunnen 
ontwikkelen. Het zou zelfs om 10% hoger IQ gaan. De voeding die mama zelf 
gebruikt is uiteraard de basis hiervoor. 
 
Allerbelangrijkste voedingsmiddel 
Je zal er niet altijd bij stilstaan maar het is goed te weten dat water ons   
allerbelangrijkste voedingsmiddel is. Zonder water is er geen leven mogelijk. 
Onvoldoende water veroorzaakt problemen bij mens, dier en plant.  
Onzuiver water leidt tot ziekten en sterfte. Om gezond te kunnen leven zal ons 
lichaam dagelijks moeten worden voorzien van voldoende zuiver water.  
Dat komt uit de kraan, toch? Helaas is dit een illusie. Uit de kraan komt een straal 
water, echter met daarin een enorme hoeveelheid opgeloste gevaarlijke stoffen.  
Die kunnen er door de zuiveringsinstallaties niet uitgezuiverd worden.  
Nergens ter wereld kunnen die installaties dat. Niet één! Een groot aantal van die 
stoffen zijn kankerverwekkend. Je zou kunnen veronderstellen dat het maar om 
minieme hoeveelheden zou gaan. Dat is een misvatting. Het zijn veel gifstoffen die in 
je lichaam ook nog eens een verbindingen met elkaar kunnen aangaan en zo nieuwe 
gifstoffen vormen. En dat iedere dag. Drink je alleen kraanwater?  
Vast niet! Zo krijgen we steeds meer gifstoffen binnen. Ze dragen in belangrijke mate 
bij tot het ontstaan van steeds meer kankerellen. Het immuunsysteem raakt 
overbelast bij het proces om de cascade aan kankercellen onschadelijk te maken.  
Kan het immuunsysteem dit volhouden? Nee, op den duur niet. Het toenemende 
aantal nieuwe kankergevallen is niet te loochenen. Het wordt alsmaar erger. 

Kunnen we deze eerste fase van dagelijkse vergiftiging 
veranderen? 
Als dat niet het geval zou zijn zou dit boekje niet geschreven zijn.  
Er is een oplossing. Een uitstekende oplossing. Zelfs een met een enorme 
meerwaarde dan alleen gezuiverd water leveren. Er zijn veel waterfilters op de markt. 
Ze doen allemaal wel iets. Helaas naar onze medische inzichten niet voldoende of 
zelfs schadelijk. Een goed waterzuiveringssysteem moet meer doen dan alleen 
‘schoon’ water leveren. Schoon wordt het meestal genoemd. Wat is schoon?  
Het waterzuiveringsbedrijf zegt ook dat het ‘schoon’ water levert.  
Een goed systeem heeft antibacteriële eigenschappen, haalt gifstoffen uit het water, 
levert ontzurend water, 1400 ppm H2 (sterkste antioxidant dat er bestaat), en heel 
veel zuurstofionen. Toen GNM Clinic uit vele systemen er zegge één vond die deze 
eigenschappen had is die aangeschaft en intussen al 13 jaar, zonder enige hapering 
zeer intensief in gebruik. Wat het uitfilteren van gifstoffen betreft zul je, zover wij 
vaststelden, door leveranciers van andere systemen nooit een door een Rijks-erkend 
waterlaboratorium afgegeven overzicht verstrekt van welke stoffen er in het water 
zitten voor filtratie en welke eruit gefilterd zijn.  

Door dit water te drinken, groenten en fruit te wassen, en te koken ontgift je lichaam 
en verbeter je de zuurgraad van je lichaam. Dit laatste is heel belangrijk.  
Door o.a. voeding, dranken, contact met allerlei stoffen, onzuivere lucht, inspanning, 
neemt de zuurgraad van je lichaam toe. Een chronische lichte verzuring kan al leiden 
tot kanker. (Prof. Dr. Wartburg - Nobelprijs). Ca. 70% van ons lichaam is water,  
en dat laat zich het best vervangen door water met een ontzurende eigenschap.  
Zo goed als zeker ben je op dit moment verzuurd. Bij tests bij honderden personen 
bleek 99% verzuurd. Meer dan 60% gevaarlijk verzuurd.  
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Zuurstof 
Iedere lichaamscel heeft rijkelijk zuurstof nodig. In het milieu waarin we dagelijks 
verkeren is dat veel lager dan in de natuur of aan zee. Prof. Wartburg ontdekte dat 
een gering tekort aan zuurstof de basis kan zijn om kanker te ontwikkelen.  
Extra zuurstof inname via het gezuiverde water is een geweldige mogelijkheid dit op 
eenvoudige wijze te pareren. Om al deze redenen werd het systeem dat deze 
prestaties levert door GNM Clinic uitverkoren en met afstand op nummer 1 gezet. 
Hiermee zou de eerste stap op voorkomen van kanker (of een andere auto-
immuunziekte) al gezet kunnen worden.  

Versterking van het immuunsysteem 
Faalt het immuunsysteem dan worden we ziek. Soms niet zo erg en soms heel erg. 
Hoe zit het nu precies? Ken je het begrip homeostase? Waarschijnlijk niet.  
Als je denkt dat je als je gezond bent dat voor 100% bent heb je het mis.  
Je bent het maar voor 50%. Dat zit zo. Je lichaam is, als je gezond bent, in 
nauwkeurig evenwicht met ziekmakende en gezond-houdende factoren.  
Een 50/50 situatie, of wel een balans. Is die balans precies in evenwicht dan ben je 
gezond. Dat heet homeostase. Je begrijpt nu gelijk dat er niet eens zoveel hoeft te 
gebeuren om dat subtiele evenwicht te verstoren. Neemt de hoeveelheid 
ziekmakende factoren toe dan zal de natuur van je lichaam trachten de balans te 
herstellen. Daarvoor zijn we toegerust met twee afweersystemen (een aangeboren 
en een lerend systeem) wat we kortweg het immuunsysteem noemen.  
Daarop moet je zuiniger zijn dan op je bankrekening. Als je voortdurend op krediet 
gaat leven kan je wel eens je huis kwijtraken. En op dezelfde manier je gezondheid. 
Het is dus zaak je kapitaal op peil te houden. De vraag zal bij je opkomen hoe je zou 
kunnen weten of je immuunsysteem op orde is? Het immuunsysteem is afhankelijk 
van adequaat onderhoud. Dat gebeurt door stoffen die het nodig heeft.  
En die moeten uit de voeding komen. De meeste voeding wordt door fabrieken 
geproduceerd. Als je de etiketten leest waan je je in een apotheek.  
En dat klopt, je koopt een verpakking synthetische chemicaliën met iets wat ooit 
groente was. Lege hulzenvoeding met gifstoffen. Zit je immuunsysteem daarop te 
wachten? Om nog even bij je kapitaalvoorbeeld te blijven. Denk je dat je het lukt om 
bij je bank met vals geld aan te komen? Je immuunsysteem wil echte stoffen zoals 
de natuur die biedt. Je weet zelf wel hoe lang je dit soort besmet voedsel al gebruikt. 
Je kunt dus zelf ook al wel een inschatting maken of je je immuunsysteem niet al 
lang aan het ondervoeden bent.  

Nu begrijp je ook dat veel kanker rond de middelbare leeftijd tot uitbarsting komt.  
En de tendens is dat kanker op steeds jongere leeftijd in heel agressie vorm 
voorkomt. Het is zeker geen verkeerde veronderstelling dat je immuunsysteem al een 
hele poos niet goed onderhouden is door gebrek aan de juiste stoffen.  
Dan ligt het voor de hand om, voor het te laat is, maatregelen te nemen.  
Voorkomen is immers beter dan genezen. Dan wil je uiteraard weten aan welke 
stoffen er een tekort bij je is. Hoe kom je dat te weten? Bij wie kun je dat laten 
beoordelen? Krijg ik een advies? Wat kost het onderzoek? Hoe kom ik aan de 
geadviseerde middelen? Wat is de kwaliteit daarvan? Hebben ze bijwerkingen?  
GNM Clinic heeft daarvoor een speciale testmethode ontwikkeld, geeft advies,  
en kan zorgen dat in de meeste gevallen de cliënt de benodigde middelen (m.i. de 
beste ter wereld) rechtstreeks ‘af fabriek’, kan kopen, wat goedkoper is, en zelfs aan 
huis geleverd wordt. Voor informatie even contact opnemen met GNM Clinic.  
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Stamcellen 
Ons lichaam bestaat uit miljarden cellen. Iedere lichaamscel is een wereldje op zich 
en via een ingenieus systeem zijn al die cellen met elkaar aan het communiceren. 
Tegelijkertijd zwaaien er vele oudgediende cellen af en komen er nieuwe bij.  
Het is dus een drukte van belang in dat lijf van ons. Een paar miljard maal drukker 
dan alle vliegverkeer over de hele wereld. En dat nog geruisloos ook.  
Onze lichaamscellen doen dus aan nieuw voor oud. 
 
Nieuw? Ja en nee!  
Iedere lichaamscel begint als basiscel. Die kan nog iedere cel worden waaraan 
behoefte is. Een oogcel, levercel, hersencel, puntje van je neuscel.  
Een basiscel noemen we een stamcel. Nu hebben we de pech dat we ouder worden 
en onze stamcellen met ons. Op ons 25e levensjaar zijn ze al met 10% verouderd. 
Op ons 50e met ca 50% en soms 60%, en dat gaat zomaar door.  
Dat ‘Nieuw voor Oud’ is dus niet zo erg nieuw. Beetje tweedehands kan je zeggen.  
Net als bij de achteruitgang van het immuunsysteem door tekorten aan de juiste 
stoffen is het hier ook het geval. Ha, roep je, hij begint erover dus er zou wel eens.. 
en dat klopt! In 1906 werd het eerste onderzoek gedaan en daarna nog vele 
vervolgonderzoeken tot en met kortgeleden. Er werden zulke grote ontdekkingen 
gedaan dat vrijwel alle onderzoekers de Nobelprijs of een andere hoge 
onderscheiding kregen. In 2017 kwam de uiteindelijke doorbaak en werd de cruciale 
stof ontdekt die de stamcellen kan terugbrengen naar een punt van zelfs voor onze 
25e verjaardag. Dit trok de aandacht van de ruimtevaartorganisatie NASA, die er het 
belang onmiddellijk van inzag voor de gezondheid van toekomstige ruimtereizigers.  
Nu is het middel zelf niet zo stabiel. Daarom werd gezocht naar stoffen die ons 
lichaam in staat cellen het zelf te maken. Nog in hetzelfde jaar (juni 2017) werd het 
door een het bedrijf van onze goede bekende (Tom..) geproduceerd.  
Het blijkt in de praktische toepassing bij duizenden gebruikers een ongekend succes 
te zijn.  

Uit de berichten van gebruikers toont dat door de verjonging van de stamcellen het 
een groot herstellend vermogen blijkt te hebben op een breed scala aan 
gezondheidsproblemen. Dit was op toegestuurde foto’s ook duidelijk te zien. 
Wat er van binnen gebeurt zie je aan de buitenkant geëtaleerd, kan je zeggen. 
Onze huid is het grootste orgaan dat we hebben. Omdat het zo groot is zie je 
normaal veranderingen ook pas na lange tijd. Maar nu wel snel. Binnen enkele 
weken waren de veranderingen al duidelijk zichtbaar. De conclusie mag getrokken 
worden dat als het grootste orgaan dit beeld toont, de inwendige organen net zo 
zullen zijn bereikt. Alleen zie je dat niet. Maar als iemands verminderde 
gezondheidssituatie binnen korte tijd een opmerkelijke verbetering laat zien spreekt 
dat voor zich. Het inzetten van dit middel als een uniek preventief middel tegen het 
ontwikkelen van kanker en andere immuunziekten, zou meer dan te overwegen zijn.   

 

Voeding en voorkomen van kanker  
Onze fabrieksvoeding staat bijna garant voor het ontwikkelen van kanker of andere 
aandoeningen. Dat komt omdat de boer niet krenterig is met gif. Hij begint met de 
grond te bespuiten, daarna een paar keer de opgroeiende planten, en tot slot nog 
een keer om de oogst langer verkoopbaar te houden. Aardappelloof wordt niet meer 
gemaaid maar bespoten met hetzelfde ontbladeringsgif als gebruik in de oorlog in 
Vietnam.  



35 
 

Onze piepers zouden bij het chemisch afval moeten horen net als veel groenten en 
fruit. Maar nee, onze giftige voeding gaat naar een fabriek. We vinden ze weer terug 
in potten, blikken, gedroogd in dozen, in plastic doosjes en zakjes. Uiteraard met een 
uiterste gebruiksdatum. En er zijn om een mooie uiterste datum te bereiken nog een 
aantal stoffen aan toegevoegd. We zitten als consument in de tang als je geen eigen 
groentetuintje hebt. Uw gehaktbal ontkomt ook niet aan flink wat toevoegingen.  
Met vlees en vis zit je ook klem als je geen koe of varken als consumptie-huisdier 
kunt houden. Erg lastig allemaal. ‘Kan ik dan niks meer eten?’ vroeg iemand.  
Een eerlijk antwoord zou bevestigend moeten zijn, maar daar schiet je niet veel mee 
op. Hoe je het ook wendt of keert, we krijgen gifstoffen binnen.  
 
Etiketten lezen 
Begin eens met de etiketten te lezen, hoe meer toevoegingen hoe harder je moet 
weglopen. Gelukkig komen er steeds meer betere producten in de schappen.  
Kies die als het kan. Groenten en fruit kun je een halfuur in het water zetten uit het 
waterzuiveringssysteem. Daarmee is gif te verwijderen. Dat is een andere bijzondere 
eigenschap van het systeem. Dan kun je middelen gaan gebruiken die een 
ontgiftende werking hebben. Een voorbeeld hoe dat werkt. Je eet cervelaatworst, 
salami of paksoi. Die bevatten nitriet (ook in veel groenten trouwens en in je 
mascara) Het is een conserveringsmiddel. Helemaal niet giftig zegt de fabrikant.  
Maar…hij vertelt er niet bij dat nitriet in ons lichaam wordt omgezet in nitrosamine. 
En dat is kankerverwekkend en bouwt een weerstand op tegen insuline, waardoor 
diabetes type 2 kan ontstaan en zelfs hersenschade.  Vitamine C (Ascorbinezuur) 
blokkeert dit effectief. Aangezien we dagelijks een grote hoeveelheid verschillende 
giftige stoffen binnenkrijgen is het goed die met bepaalde middelen met een 
breedspectrum werking onschadelijk te maken.  
 
Die oplossing is voorhanden. Zo kunnen we bijtijds maatregelen nemen ter 
voorkoming van kanker etc. Nitraat en nitriet blijken ook manische perioden bij 
manisch depressieve mensen te veroorzaken is zeer recent ontdekt. 
 
Opgeslagen gifstoffen bijtijds opruimen 
Stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid worden, zolang dat goed gaat, 
onschadelijk gemaakt door de lever. Niet geneutraliseerde schadelijke stoffen 
worden, zolang dat nog goed gaat, geparkeerd in de vetcellen. Hoe meer gifstoffen 
hoe meer vetcellen we aanmaken. In tientallen jaren zo opgespaarde gifstoffen zijn 
een tijdbom in je lichaam. Heb je overgewicht dan weet je nu dat dit een oorzaak kan 
zijn. Het is zaak, wil je voorkomen dat die hoeveelheid gifstoffen een te grote 
belasting wordt en tot ontwikkeling van kanker of een andere auto-immuunziekte 
leidt, dan zijn maatregelen nodig. GNM Clinic heeft daarom een voedingsmethode 
ontwikkeld die de vetcellen snel leeg kan maken. Het GNM-receptenboek bestaat uit 
veel heel lekkere recepten: groot aantal verschillende broodsoorten, crackers, 
voorgerechten, soepen, sauzen, salades, eiergerechten, vlees-, vis-, nagerechten, 
gebak, etc.  
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en nog veel meer! 

 
Lekker en royaal 
Deze voedingsmethode ontgift, is heel lekker, zeer royaal, gevarieerd, en blijft heel 
dicht bij de voeding die we gewend zijn. Ja mag gerust meer eten dan je nu doet.  
Geen bezwaar. Omdat veel vetcellen leeg worden gemaakt verdwijnt daardoor het  
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ontstane overgewicht als sneeuw voor de zon. Je verliest uitsluitend vet met gif.  
Stuur voor meer informatie over het GNM Clinic Preventieprogramma a.u.b. even 
een mail naar gnmclinic@outlook.com of via het contactformulier op de website 
www.gnmclinic.org  

 
CBD 

De populariteit van CBD-olie is de afgelopen tijd 
enorm toegenomen. Het wordt voortdurend als 
antikankermiddel aangeprezen. Maar is dit juist? 
CBD voluit cannabidiol, is een werkzame stof die 
wordt gewonnen uit bladeren en bloemtoppen van 
industriële hennep (vezelhennep). Deze wordt 
legaal geteeld want het bevat minder dan 0,2% 
THC. De cannabisplant wordt door de mensheid al 
heel lang gebruikt. In ons lichaam zijn daarom 
cannabis-receptoren ontstaan. Receptoren zijn 
zend-, en ontvangststations van signalen. Met 
andere woorden, ze maken een natuurlijk deel uit 
van ons lichaam. Je zou kunnen zeggen dat ons 

lichaam van nature behoefte heeft aan cannabinoïden. De cannabisplant levert er 
een grote hoeveelheid van. Die hebben allemaal een eigen ‘aanknopingspunt’ en 
daarmee invloed op onze lichamelijke conditie. 

 
THC  
De plant bestaat uit wel meer dan 60 
cannabinoïden.  De twee hoofdbestanddelen zijn 
THC en CBD. THC staat voor 
Tetrahydrocannabidiol. Hennepplanten bevatten 
normaal gesproken veel THC, terwijl de soorten 
met veel CBD zeldzaam zijn. THC is het 
psychoactieve ingrediënt. Dit zorgt voor het high 
gevoel, waarbij er dopamine wordt vrijgegeven 
als gevolg van de interactie van THC op de 
hersenen. Dopaminetekort lijdt tot de ziekte van 
Parkinson.  
 
 

CBD heeft zelfs de eigenschap de psychoactieve effecten van THC tegen te gaan. 
Het verschil tussen CBD en THC blijkt dan ook veel groter te zijn dan men eerst 
veronderstelde. Hier komt dus al een eerste werking tevoorschijn die behulpzaam 
zou kunnen zijn bij Parkinson. Cannabinoïden hebben een brede werking.  
  
 
 
 
  

mailto:gnmclinic@outlook.com
http://www.gnmclinic.org/
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Welke wordt aanbevolen bij kanker 
Er wordt uitgegaan van 3 soorten olie: CBD-olie, gewone THC-olie en THC oliemix 
voor kankerpatiënten. Aan beginnende gebruikers wordt meestal aangeraden om 
eerst CBD-olie te proberen. In 25-50% van de gevallen zou dat ‘een goed resultaat’ 
opleveren. Wat leveranciers bedoelen met ‘goed resultaat’ is nogal schimmig.  
Gewone THC-olie bevat een weinig toegevoegde CBD. Het mengsel wordt gebruikt 
voor alle mogelijke ziektebeelden maar met uitzondering van kanker.  
Aangeboden THC-oliemix voor kankerpatiënten bevat een extra hoeveelheid THC en 
CBD omdat onderzoek heeft uitgewezen dat de combinatie van THC en CBD de 
effecten van beiden versterkt. Leveranciers noemen dit zonder verwijzing naar welk 
onderzoek, door wie, onder welke voorwaarden. Dat is een gemis.  
Dat cannabinoïden een zekere mate van gezondheidverbetering kunnen hebben is 
intussen wel bekend. Met betrekking tot kanker zijn m.i. de verwachtingen wel erg 
hooggespannen aangezien met deze ‘behandelingsvorm’, alle andere 
eigenschappen en zwakke kanten van tumoren volledig worden genegeerd.  
Het kan daarom ook niet ‘het’ antikankermiddel genoemd worden.  
Het zou wel apoptose, het natuurlijk sterven van opgebruikte lichaamscellen en 
aangetaste kankerellen kunnen bevorderen. Dit is op zich wel heel goed.  
Het zou dus wel ondersteuning bij het opruimingsproces geven. Dit is een reden om 
het wel te gebruiken. Baat het niet, het schaadt ook niet. Kankerpatiënten zouden 
vooral de eerste 3 maanden een zo hoog mogelijke dosering kunnen proberen.  
En preventief kan het zeker geen kwaad. 
 
Boekje doorsturen  
Dit boekje, alsook de link, mag integraal aan iedereen worden doorgestuurd.  
Dit wordt juist zeer op prijs gesteld. Hoe meer mensen hiervan kunnen kennisnemen 
des te beter. Het biedt dan meer mensen de gelegenheid te kunnen ontdekken dat er 
nieuwe inzichten en mogelijkheden zijn. Het boekje is ook kosteloos te downloaden 
op: www.gnmclinic.org/anti-kanker-programma 

 
Help ons helpen!  
GNM Clinic doet onderzoek, ontwikkelt nieuwe behandelingsvormen,  
geeft informatie, biedt kosteloos informatie en lezingen aan. Sympathiseert u met het 
inslaan van nieuwe wegen, nieuwe therapeutische mogelijkheden, en vrije 
voorlichting voor iedereen, dan nodigen wij u bijzonder graag uit om ons werk te 
steunen. Dat kan d.m.v. een donatie. Een bijdrage hoeft niet groot zijn.  
Alle beetjes helpen bij het voortzetten van ons werk en het bieden van gratis 
voorlichting.  
 
Bank: ABN-AMRO  
Ten name van: Stichting I.R.O.M.  
Bankrekeningnr. IBAN: NL59 ABNA 0416 422 535  
BIC/SWIFT: ABNANL2A  
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Disclaimer 
Door de via dit boekje en/of via de GNM Clinic website aangeboden informatie te gebruiken,  
verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van onderstaande disclaimer.  
 
Disclaimer voor GNM Clinic en daaraan verbonden personen  
Hieronder vindt u de disclaimer van GNM Clinic, activiteit van Stichting I.R.O.M., zoals deze 
beschikbaar is gesteld door GNM Clinic. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij 
de informatie op onze website en overige publicaties aan u aanbieden.  
 
Intellectueel eigendom  
Het gebruik van de informatie op deze website en alle andere publicaties is gratis zolang u deze 
informatie niet misbruikt. Het is toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen te gebruiken als 
informatie. Het intellectueel eigendom berust bij GNM Clinic.  
 
Geen garantie op juistheid indien van toepassing:  
Voor verwijzingen naar-, en de prijzen die op onze website staan en/of in publicaties, geldt dat wij 
streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde producten en 
prijzen. Wijzigingen en of fouten dan wel typfouten, vormen nooit een aanleiding om enigerlei 
vergoeding bij GNM Clinic en/of de auteur te mogen claimen of te veronderstellen. GNM Clinic streeft 
naar een zo actueel mogelijke informatie op websites en andere publicaties.  
 
Mocht ondanks deze inspanningen de informatie daarvan onvolledig en of onjuist zijn, dan kan GNM 
Clinic, en daaraan verbonden personen, daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.  
De informatie en/of producten op deze website en via andere publicaties worden aangeboden is 
zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid.  
 
Wij behouden ons het recht voor om deze informatie en materialen te wijzigen, te verwijderen, of 
opnieuw te plaatsen, zonder enige voorafgaande mededeling. GNM Clinic aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites en/of in andere publicaties staat,  
waarnaar op enigerlei wijze wordt verwezen.  
 
Wijzigingen: Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer 
van www.gnmclinic.com op deze pagina van GNM Clinic.  
 
Dit boekje is in opdracht van GNM Clinic, een activiteit van Stichting I.R.O.M,  
een organisatie zonder winstoogmerk en volledig onafhankelijk, geschreven.  
 
Auteur: Wim J. Verbrugge   
 
Publicatiedatum september 2018 
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 Why are we dying to know the truth 

verteld het ware verhaal over kanker en de ongelooflijke 
mogelijkheden hoe kanker zou kunnen worden genezen 

 
Professor dr. René Bernards, toponderzoeker van het Antoni van   
Leeuwenhoek Ziekenhuis Amsterdam: ‘Driekwart van alle kanker-
geneesmiddelen werkt niet! Drie van de vier patiënten hebben dan 
ook geen baat bij het medicijn dat hen gegeven wordt. Dramatisch. 
Chemotherapie is ooit ontwikkeld voordat we enig benul hadden 
van de oorzaak van kanker. Chemo was een botte bijl tegen alles 

wat snel deelt.’  
 
 

GNM Clinic cliënt 
Oncoloog: ’je tumoren verdwijnen, dat kan helemaal niet!’  

´Sorry dokter, het kan wel, je zag het bewijs!´ 
 


