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Met alle respect heb ik de vrijheid genomen om u te tutoyeren. In het Engels hebben we 
daar taalkundig gezien geen probleem mee.

Dit boek is veelal in de mannelijke vorm geschreven. Zo zijn we het gewend en het voelt 
het meest vertrouwd aan. Dat is de enige reden. Ik respecteer en bewonder iedere lezer, 
man of vrouw.

        — Dr. Thomas E. Levy

Enkele Engelse woorden en uitdrukkingen zijn bewust niet vertaald; ze zijn in het  
Engels krachtiger dan in het Nederlands.

        — De uitgever
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Frederick R. Klenner, MD, aan wie 
dit boek is opgedragen, verdient 
de grootste waardering voor de 

totstandkoming ervan. 
Zonder zijn scherpe inzichten en bereid-

heid om over de grenzen van het traditi-
onele medische onderwijs heen te kijken, 
zou het vermogen van vitamine C om 
enkele ‘ongeneeslijke’ infecties en vergif-
tigingen te genezen, vandaag de dag vol-
komen onbekend zijn. 

Het hoofddoel van dit boek is om duide-
lijk de enorme hoeveelheid wetenschap-
pelijke documentatie te laten zien die aan-
toont dat de beginselen van dr. Klenners 
vitamine C-behandeling volkomen terecht 
waren en wereldwijd naar behoren moe-
ten worden toegepast.

Ook dr. Linus Pauling, PhD, verdient 
een enorme mate van waardering voor 
zijn inspanningen om de wereld met de 
vele voordelen van vitamine C bekend 
te maken. Dr. Pauling won de Nobelprijs 
voor scheikunde in 1954 en de Nobelprijs 
voor de vrede in 1962. 

Hoewel zijn plaats in de geschiedenis al 
verzekerd was, aarzelde Pauling niet zijn 
reputatie op het spel te zetten om vitami-
ne C bij de wereldbevolking aan te prijzen 
en bij een medische beroepsgroep die niet 
zat te wachten op adviezen van een niet-
arts. 

Het was voor dr. Pauling van het aller-
grootste belang zijn volledige persoonlijke 
en wetenschappelijke integriteit te bewa-
ren. Zelfs al wordt vitamine C tegenwoor-
dig nog steeds te weinig gebruikt, slaagde  

dr. Pauling erin, meer mensen ertoe te 
krijgen dagelijks een behoorlijke dosis vi-
tamine C te nemen, dan wie dan ook in de 
geschiedenis. 

Hoewel hij geen medicus was, had dr. 
Pauling waarschijnlijk een veel groter po-
sitief effect op de gezondheid in de wereld, 
dan in het chemie-vak dat hij zelf had ge-
kozen.

Dr. Albert Szent-Gyorgyi, arts, PhD, 
won in 1937 de Nobelprijs voor fysiologie 
of geneeskunde voor de ontdekking van 
vitamine C. 

Zijn werk bij de definiëring van de struc-
tuur van vitamine C, tezamen met het iso-
leren en zuiveren ervan, stelde vele onder-
zoekers na hem in staat de voortdurende 
en groeiende rol van vitamine C in de ge-
neeskunde en wetenschap te bestuderen.

Hal A. Huggins, tandarts, DDS, (Doc-
tor of Dental Surgery), MS 
(Master of Surgery), een goe-
de vriend, collega en mede-
auteur van mijn eerste boek, 
Uninformed Consent*, reikte 
me in 1993 voor het eerst de 
verbazingwekkende mogelijk-
heden van vitamine C bij het 
behandelen van infecties en 
het neutraliseren van giffen 
aan. Mijn leven en mijn medische blikveld 
zijn blijvend veranderd.

Robert Kulacz, tandarts, een goede 
vriend, voortreffelijk onderzoeker en me-
de-auteur van mijn derde boek The Roots 

Verantwoording

* uitgegeven door Hampton Roads Publ., USA, 1999, ISBN 9781571741172, verkrijgbaar bij Succesboeken.nl

Prof. Linus Pauling
(1901-1994)
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In de wetenschap gaat de lof naar de 
persoon die de wereld overtuigt, 

niet naar de persoon die als eerste 
op het idee kwam.

      
   — Sir William OSler

O m Sir William Osler vrij te ci-
teren: een ontdekking heeft 
geen betekenis wanneer zij 

niet wordt uitgedragen en opgenomen. 
De grootste ontdekking is zonder werke-
lijke gevolgen zolang zij niet meer dan een 
paar geesten raakt, of wanneer zij wel veel 
geesten raakt maar nooit werkelijk wordt 
opgepakt. 

Naarmate de lezer verder komt in dit 
boek, zal het snel duidelijk worden dat 
veel van de originele onderzoeken zoals 
hier beschreven, voor het eerst 50 jaar 
geleden of nog eerder werden uitgevoerd. 
Verscheidene onderzoekers en auteurs 
houden zich al ruim een eeuw bezig met 
het schrijven over vitamine C, oftewel de 
‘anti-scheurbuik-factor’. 

Vitamine C heeft bewezen zo’n fascine-
rende stof te zijn dat een grote hoeveel-
heid onderzoek naar de effecten ervan al 
plaatsvond voordat het nauwkeurig che-
misch geïsoleerd kon worden. 

De gunstige effecten van vers fruit en 
verse groenten op de gezondheid van 
zowel mensen als proefdieren vereisten 
geen exacte kennis van waar het hem in 
dat voedsel nu in zat, dat de algemene ge-
zondheid zo geweldig verbeterde.

Dit boek beoogt veel meer dan alleen 
maar het bijeenbrengen van veel van het 
enorme onderzoeksmateriaal over vitami-
ne C, infectieziekten en gifstoffen in één 
band. De algehele presentatie van de in-
formatie over vitamine C in dit boek wordt 
als tamelijk uniek ervaren. 

Veel van de denkbeelden en informa-
tie die op de volgende bladzijden wordt 
aangedragen, zijn voortgekomen uit mijn 
voortdurende doelstelling, een beter be-
grip te krijgen van de talrijke en niet weg 
te denken klinische resultaten waarvan ik 
getuige was via het juiste gebruik van vi-
tamine C. 

Het boek beschrijft ook nog veel meer 
opmerkelijke successen die ik niet recht-
streeks heb aanschouwd, maar heb ont-
dekt in de bergen van gepubliceerde re-
sultaten over vitamine C of die mij door 
enkele van mijn collega’s zijn gerappor-
teerd. 

Zulke resultaten blijven hetzij onbe-
kend, danwel worden door de meeste con-
ventionele medische beroepsbeoefenaars 
genegeerd. De literatuur staat bol van on-
weerlegbare aanwijzingen dat vitamine C 
op unieke wijze de meest essentiële voe-
dingsstof voor het bereiken en onderhou-
den van een zo goed mogelijke gezond-
heid is, en tevens het middel van eerste 
keus om een groot aantal van de meest 
voorkomende infectieziekten te genezen 
of effectief te behandelen. 

Vitamine C is zeer aannemelijk de be-
langrijkste behandeling die de meeste pa-

of Disease* heeft evenveel bij-
gedragen aan mijn inzichten 
in medische zaken als al mijn 
medische collega’s. Hij is voor 
mij als klankbord voor mijn 
vele theorieën, gedachten, vra-
gen en ideeën van onschatba-
re waarde geweest. Mijn broer 
John heeft dit boek gelezen en 

intensief bijgewerkt. Hoewel hij geen of-
ficiële medische achtergrond heeft, had 
hij een heldere kijk op zaken, en ik heb 
vele van zijn suggesties overgenomen om 
de boodschap van dit boek beter over te 
brengen.

Mijn geweldige moeder, Catherine, blijft 
een van de grootste positieve krachten 

in mijn loopbaan. Haar liefde en steun 
zijn mij mijn leven lang blijven motiveren. 
Ook mijn zuster Cathy is altijd een steun 
geweest.

Veel dank aan Char Longwell, Chris 
Prudhomme en Bob Culp van de medi-
sche bibliotheek van het Memorial Hos-
pital in Colorado Springs, Colorado. Hun 
hulp bij het voltooien van de noodzakelij-
ke onderzoeken voor dit boek is absoluut 
onschatbaar geweest.

Thomas E. Levy, arts en jurist

Voorwoord

* uitgegeven door Author Solutions, USA, 2002, ISBN 9781401048945, verkrijgbaar bij Amazon.com
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veel giftige geneesmiddelen en verzwak-
kende ziekenhuisprotocollen nodeloos 
toegepast blijven worden. 

Als de schoen past moet je hem aan-
trekken, en als de behandeling werkt moet 
je hem bekendmaken. Waar aan de orde, 
zullen de potentiële, maar niet beschreven 
effecten van juist gedoseerde vitamine C 
bij een infectieziekte, ook ter overweging 
aan de lezer worden voorgelegd. 

Vaak kan beslist een redelijke conclu-
sie worden getrokken uit de klinische res-
pons van een bepaalde infectieziekte op 
een meer effectieve dosering (doorgaans 
intraveneus) en een nog royalere dosering 
van vitamine C. 

Deze klinische beoordeling is geba-
seerd op een duidelijkere reactie van een 
vergelijkbare infectieziekte op het meer 
optimale vitamine C doseringsbeleid.

Hoewel het niet dezelfde waarde heeft 
als een gecontroleerd klinisch onderzoek, 
moet een competente behandelend arts 
zeker de optie hebben een regime van 
een veilig bewezen dosering van vitamine 
C uit te proberen bij een andere infectie-
ziekte, waarbij dat regime nog niet in de 
literatuur beschreven is. 

In feite verwacht men van een clinicus 
vaak dat hij een behandelschema dat bij 
de ene ziekte zeer veilig is gebleken, bij 
een verwante ziekte die heel weinig rea-
geert op andere maatregelen uitprobeert. 
Dit is zelfs het geval wanneer duidelijke 
aanwijzingen in de literatuur onvoldoende 
zijn om een eensluidende conclusie op te 
leveren. 

Zelfs hoewel veel artsen de voorkeur 
zouden geven aan de veilige haven van 
het gebruik van alleen maar gevestigde 
behandelmethoden, moet het voorzichtig 
gebruik van behandelingen die algemeen 
als veilig voor andere ziekten worden be-
schouwd, worden aangemoedigd. 

Dit geldt in het bijzonder wanneer de ge-

vestigde therapieën aantoonbaar onwerk-
zaam en soms zelfs schadelijk zijn.

Dit boek is met precies bovengenoem-
de punten in gedachten geschreven. Wan-
neer een hypothese gebaseerd op be-
perkte praktijk- en onderzoeksinformatie 
wordt voorgelegd, zal dit worden aange-
geven. Maar wanneer het geheel van aan-
wijzingen duidelijk laat zien dat vitamine 
C een aandoening heeft genezen, zal dit 
eveneens worden benadrukt. 

De lezer wordt van harte uitgenodigd 
en aangemoedigd om elke van de vele 
opgenoemde referenties uit dit boek, die 
de geponeerde stellingen ondersteunen, 
te controleren. 

Van elke lezer is ook terugkoppeling 
welkom, vooral wanneer het om een eer-
lijke poging gaat om de ongelooflijke ge-
gevens die over vitamine C zijn vermeld 
in overeenstemming te brengen met de 
reusachtige rol die vitamine C in het leven 
en de gezondheid van elk menselijk we-
zen zou moeten spelen. 

Ik voel me nooit op mijn tenen getrapt 
als ik word uitgedaagd over iets, en die 
bewering met eerlijke wetenschappelijke 
gegevens wordt ondersteund. Zulke feed-
back zal van mij alleen maar een betere 
dokter maken en zal de kwaliteit van mijn 
toekomstige medische behandelingen en 
publicaties verbeteren. 

Omgekeerd hoop ik vurig dat alle ande-
re doktoren die aan dit boek beginnen, de-
zelfde open instelling kunnen aannemen. 
Laat slechts de resultaten voor of tegen 
vitamine C spreken. Het is duidelijk dat 
er in de bonafide medische praktijk voor 
propaganda en intellectuele verwaand-
heid geen plaats is. 

Onderzoekers die bereid zijn om tegen 
gevestigde medische denkbeelden in te 
gaan, moeten door hun gelijken worden 
geprezen en aangemoedigd, en niet wor-

tiënten met infecties, onafhankelijk van 
de diagnose en de vraag of men al met 
andere behandelingen en geneesmidde-
len is begonnen, moeten krijgen. 

Veel behandelaars en onderzoekers ver-
langen een nauwkeurige verklaring voor 
elk resultaat dat zij bij een behandeling of 
een onderzoeksschema waarnemen. Een 
dergelijke volledige begripsvorming is een 
loffelijk streven, maar een ontbreken van 
volledig begrip mag nooit een behande-
ling die consequent en reproduceerbaar 
goede klinische resultaten oplevert in de 
weg staan. 

Resultaten zijn resultaten, en om te we-
ten waarom een resultaat optreedt is over 
het algemeen slechts een luxe voor de 
behandelaar en geen noodzaak voor het 
herstel van de patiënt. 

Een gebrek aan begrip mag nooit een 
ontkenning van een gunstig klinisch resul-
taat betekenen. Alleen een clinicus zonder 
een greintje intellectueel zelfvertrouwen 
zou een behandeling achterwege laten die 
klaarblijkelijk werkt, vooral wanneer de 
behandeling helder en aantoonbaar on-
schadelijk is, zoals door uitgebreide ver-
slaglegging gedurende meer dan 60 jaar 
over de hele wereld bevestigd wordt.

Terwijl vele andere ‘vitamine C-auteurs’ 
mij zijn voorgegaan, markeert het nieuwe 
millennium een tijdvak waarin nu meer 
informatie dan ooit tevoren in de geschie-
denis voor onderzoekers en behandelaars 
beschikbaar is. 

Het internet heeft op een geheel nieuwe 
manier informatie beschikbaar gemaakt 
over alle onderwerpen die je maar kunt 
bedenken. Deze ware lawine van infor-
matie heeft ertoe geleid dat elke beroeps-
groep steeds betrouwbaarder wordt voor 
wat betreft grondige degelijkheid en vol-
ledige integriteit in het nemen van zijn ver-
antwoordelijkheid naar het publiek toe. 

Veel auteurs op medisch gebied lijken 
huiverig te zijn om ooit het woordje ‘ge-
nezen’ te gebruiken. Deze voorzichtig-
heid is prijzenswaardig als poging om een 
belangrijke term niet te gebruiken, maar 
anderzijds is het volledig terecht de term 
‘genezen’ te gebruiken wanneer de uit-
komsten in feite laten zien dat een gege-
ven aandoening duidelijk en herhaaldelijk 
door een bepaalde behandeling is gene-
zen. 

De opzet van hoofdstuk 2, het eerste 
hoofdstuk waarin vitamine C-behandeling 
en specifieke infectieziekten aan de orde 
komen, is bedoeld om op eenvoudige 
wijze duidelijk te maken wanneer een in-
fectieziekte te genezen, omkeerbaar of 
te voorkomen is door een juiste dosering 
van vitamine C, zoals in de medische we-
reldliteratuur in de afgelopen eeuw is neer-
gelegd. 

Een infectieziekte zal als omkeerbaar 
tegenover geneeslijk worden beschouwd, 
wanneer de optimale dosering van vita-
mine C duidelijk enkele van het totaal van 
de begeleidende tekenen, symptomen en 
afwijkende laboratoriumwaarden terug-
draait. 

Wanneer zo’n ommekeer volledig en 
blijvend is, zal de aandoening als genees-
lijk worden beschouwd. Zo’n systeem zal 
het de lezer die in de eerste plaats geïn-
teresseerd is in een specifieke infectie-
ziekte, mogelijk maken meteen naar dat 
hoofdstukje te gaan en gedocumenteerd 
te zien wat het effect van vitamine C op 
die ziekte is. 

Vermijding van het gebruik van een 
term zoals ‘genezen’ wanneer hij volko-
men terecht is, doet evenveel kwaad als 
hem onterecht te gebruiken. Zolang men 
geen besef heeft van het ongelooflijke ver-
mogen van vitamine C om een bepaalde 
infectieziekte te genezen, zullen evenzo-
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... er is veel meer nodig dan logische 
en duidelijke acties om door de 

onverschilligheid en belering van 
gevestigde gedachten heen te prikken.

   — irWin StOne

Het verbazingwekkende feit ligt 
er, dat in de medische litera-
tuur al is gedocumenteerd dat 

vitamine C vlot en betrouwbaar acute po-
lio en acute hepatitis heeft genezen. Door 
de moderne geneeskunde worden deze 
twee virusziekten, welke behandeling je 
ook gebruikt, nog steeds als ongeneeslijk 
beschouwd.

Men moet goed begrijpen dat zowel po-
lio als hepatitis soms vanzelf overgaan, 
hetzij betrekkelijk snel, hetzij over een wat 
langere periode. De moderne geneeskun-
de echter schijnt er niet van doordrongen 
te zijn dat met juist gedoseerde vitamine 
C vrijwel alle gevallen van acute polio en 
acute hepatitis betrouwbaar en vlot zullen 
genezen. 

Poliobaby’s zijn binnen een week hele-
maal in orde en hepatitis-patiënten zijn 
maar een paar dagen ziek, niet verschei-
dene maanden. Verder ontstaat er bij pa-
tiënten met acute hepatitis geen chroni-
sche hepatitis als ze met voldoende vita-
mine C worden behandeld.

Vitamine C heeft ook veel van de an-
dere gewone virale en bacteriële infecties, 
waar zowel kinderen als volwassenen nog 

steeds door worden geplaagd, doen her-
stellen of genezen. 

Terwijl er een grote hoeveelheid bewijs-
materiaal voorhanden is dat blijft aanto-
nen dat juist gedoseerde vitamine C an-
dere belangrijke aandoeningen, zoals kan-
ker en hartlijden, kan doen herstellen en 
bijna altijd kan voorkomen, ligt het best 
gedocumenteerde en dwingende bewijs 
besloten in de genezing van verscheidene 
infectieziekten die groot lijden en vaak 
dood of invaliditeit veroorzaken. 

Naarmate de lezer een steekproef van 
de enorme hoeveelheid hard wetenschap-
pelijk bewijs van de effectieve behande-
ling van infectieziekten met vitamine C te 
zien zal krijgen, dat echter gewoon is ge-
negeerd, zal het veel makkelijker te bevat-
ten zijn dat veel meer, hoewel minder goed 
gedocumenteerde, toepassingen van vita-
mine C evenzo nog steeds niet geaccep-
teerd worden.

Tegenwoordig biedt de moderne ge-
neeskunde in de hoop bescherming te 
bieden tegen veel infectieziekten, slechts 
een breed scala aan vaccinaties. Er zijn 
eigenlijk geen belangrijke vorderingen 
gemaakt bij het werkelijk behandelen van 
alle virale infectieziekten wanneer zij een-
maal zijn opgelopen. 

Met juist gedoseerde vitamine C 
zullen bijna alle gevallen van 
acute polio en acute hepatitis 
betrouwbaar en vlot genezen.

den doodgezwegen of bespot. Wanneer 
hun nieuwe, radicale theorieën ernaast 
blijken te zitten, zullen die resultaten voor 
zichzelf spreken. 

Geneeskunde en wetenschap zijn over 
het algemeen zelden aanzienlijk vooruit-
gekomen door voorstellen die de meer-
derheid tegenover een minderheid heeft 
gedaan. 

Alleen de waarlijk onafhankelijke gees-
ten zoals Galileo, Tesla, Newton en Pau-
ling, hebben de mensheid kansen gebo-
den om een sprong voorwaarts te maken 
en niet alleen maar met de stroom mee te 
zwemmen of zelfs achter te blijven.

Zoals Sir William Osler opmerkte aan 
het begin van dit voorwoord, is het helaas 
veel belangrijker de wereld ervan te over-
tuigen dat iets realiteit is, dan alleen maar 
het te ontdekken en het bewijs voor zich-
zelf te laten spreken. 

Hopelijk zal dit boek een belangrijke rol 
spelen in de ‘ontdekking’ dat vitamine C 
een ongelooflijk belangrijke factor bij het 
handhaven en herstellen van menselijke 
wezens is. 

Dit boek is tevens opgedragen aan de 
vele, nog niet erkende vitamine C-onder-
zoekers die een paar handige streken met 
de schilderskwast hebben bijgedragen, 
maar nooit de kans hebben gehad het vol-
tooide meesterwerk te zien, of misschien 
zelfs maar te beseffen dat het grotere 
schilderij bestaat.

Inleiding
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die in het spel zijn bij verschillende infec-
tieziekten. 

In aanvulling hierop zal je zien hoe Klen-
ner en vele andere clinici en onderzoekers 
ondubbelzinnig hebben aangetoond dat 
vitamine C het ideale middel blijkt te zijn 
voor het helpen vernietigen van de meeste 
bacteriën, schimmels en andere micro-or-
ganismen die het mensdom nog steeds 
blijven belagen.

In aanvulling op het nut van vitamine C 
als monotherapie, zal je zien dat de effecti-
viteit van vele traditionele behandelmetho-
den voor de meeste infectieziekten enorm 
wordt verbeterd met de juiste toevoeging 
van vitamine C-behandeling. Hoewel vita-
mine C een ongelooflijk effectieve enkel-
voudige therapie is voor vele infectieziek-
ten, zijn er eigenlijk geen medische behan-
delingen voor welke infectieziekten ook, 
die niet substantieel zijn verbeterd door 
het toevoegen van vitamine C.

De enige absolute vereisten zijn, dat vi-
tamine C wordt gegeven:

1. in de juiste vorm;
2. met de juiste techniek;
3. in voldoende frequente doses;
4. in voldoende hoge doses;
5. tezamen met bepaalde aanvullende 

middelen, en
6. gedurende een voldoende lange peri-

ode.

Een ieder die bovenstaande informatie 
heeft gelezen, moet zich zeker afvragen 
hoe zo’n spectaculaire genezing en be-
handeling van polio, hepatitis en andere 

infectieziekten over het hoofd kon worden 
gezien door zo veel zorgzame, intelligente 
behandelaars en onderzoekers. 

Voor zo’n gang van zaken is er geen 
eenvoudige verklaring. De meeste men-
sen, vooral hoogopgeleiden zoals artsen, 
blijven bij het bijdragen aan een gemeen-
schappelijk kennisreservoir, koppig vol-
harden in groepsdenken in plaats van in-
dividueel denken. 

Wanneer iets eenmaal in de pagina’s 
van het medische leerboek is doorgedron-
gen, en geneeskunde-professoren door 
het hele land het aan medisch studenten 
en doktoren bij de nascholing onderwij-
zen, wordt iedere tegenwerping tegen dit 
orthodoxe kennis-lichaam summier gene-
geerd wanneer deze beïnvloedbare cursis-
ten eenmaal praktiserende artsen worden. 

Het kritiekloze vertrouwen in de ‘geves-
tigde’ medische kennis is zo diep gewor-
teld dat veel artsen er eenvoudig niet eens 

over piekeren iets te lezen dat afkomstig 
is van bronnen die ze beschouwen als 
onwaardig om nieuwe medische ideeën 
voort te brengen. 

En wanneer ze per ongeluk toch zulke 
informatie tegenkomen en lezen, wordt 
het snel belachelijk gemaakt, wanneer het 
strijdig is met te veel denkbeelden die de 
meeste van hun collega’s en leerboeken 
omarmen. 

Als meer dan 25 jaar praktiserend arts 
kan ik de lezer ervan verzekeren dat ei-
genlijk alle doktoren vóór alles bang zijn 
zich bij hun collega’s belachelijk te maken. 

Deze vrees blijkt, meer dan welke an-
dere factor die ik kan aanwijzen, een onaf-

Doktoren zijn vóór alles bang zich bij hun collega’s belachelijk te maken. 
Deze vrees blijkt een onafhankelijk medisch denken 

bijna compleet te verstikken.

Antibiotica hebben een groot verschil 
uitgemaakt bij de behandeling van diver-
se niet-virale infectieziekten, maar de offi-
cieel erkende behandeling voor de meeste 
virale infecties blijft ondersteunend en ge-
richt op het behandelen van symptomen, 
al hopende dat het immuunsysteem zijn 
krachten kan aanzwengelen. Of het li-
chaam of het virus wint uiteindelijk, en de 
behandelend arts moet samen met de pa-
tiënt het eindresultaat afwachten.

Met vitamine C echter, hoeft zo’n sce-
nario niet telkens te worden herhaald. Zo 
zal het wetenschappelijk bewijs zoals in dit 
boek wordt gepresenteerd, afdoende laten 
zien dat de virale infectie die bekend staat 
als polio, volledig kan en is genezen door 
juiste toediening van zeer hoge doses vi-
tamine C. 

Het wetenschappelijk bewijs in dit boek 
zal ook genoegzaam aantonen dat vita-
mine C veel en veel meer doet dan alleen 
maar polio genezen. Alhoewel polio voor 
de jongere generatie grotendeels een on-
bekende ziekte is, zal elke dokter, oud of 
jong, je vertellen dat polio een ziekte was 
en blijft waarvoor geen effectieve behan-
deling en beslist geen genezing is.

Het is in het licht van deze verbazing-
wekkende klinische resultaten, dat de 
vroegere, tegenwoordige en toekomstige 
geloofwaardigheid van de doorsnee tradi-
tionele medische gevestigde orde moet 
worden geherwaardeerd. 

De meeste artsen hebben waarschijn-
lijk de beste bedoelingen, maar zij moe-
ten desondanks volledig aansprakelijk 
worden gesteld voor hun collectieve en 

hardnekkige negeren van de niet weg te 
denken conclusies betreffende het enor-
me klinische voordeel van correct gedo-
seerde vitamine C. 

Op het hoogtepunt van de polio-epide-
mie van 1949, toen alle jonge ouders in 
angst zaten dat hun baby’s en kleine kin-
deren het volgende slachtoffer zouden zijn, 
publiceerde de arts Frederick R. Klenner, 
dat hij met succes 60 van de 60 poliopa-
tiëntjes die op zijn spreekuur of de Eerste 
Hulp waren aangeboden had genezen. 

Bovendien rapporteerde hij dat geen 
van de 60 behandelde patiëntjes enige 
restschade van het poliovirus had dat 
vaak zijn slachtoffers levenslang invalide 
achter laat. Het bewijs werd aansluitend in 
1949 door Klenner gepresenteerd op een 
jaarvergadering van de American Medical 
Association (te vergelijken met de KNMG 
− Koninklijke Nederlandsche Maatschap-
pij tot bevordering der Geneeskunde en 
Orde der artsen in België) die ging over de 
behandeling van poliopatiëntjes.

Je zult zien dat Klenners research en ge-
gevens ondubbelzinnig en recht-toe-recht-
aan zijn, en vervolgens zal het volledig aan 
de lezer worden overgelaten te constateren 
hoe zulke informatie in het verleden gene-
geerd kon worden, en heden ten dage nog 
steeds genegeerd wordt. 

Landwehr (1991) stelt tamelijk gedetail-
leerd Klenners poging aan de orde om de 
AMA in te lichten over de ongelooflijke 
reactie van polio op juist gedoseerde vi-
tamine C. Klenner kon ook herhaaldelijk 
aantonen dat vitamine C het ideale middel 
voor het doden van elk infecterend virus 
blijkt te zijn. 

Hij toonde herhaaldelijk aan dat vita-
mine C duidelijk de beste keus is voor het 
neutraliseren en vaak helpen uitbannen 
van bijna elk chemisch gif of stof die het 
lichaam kan vergiftigen, inclusief de giffen 

Dr. Frederick R. Klenner publiceerde 
dat hij met succes 60 van de 

60 poliopatiëntjes had genezen.
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Toen een van de jongere artsen stelde 
dat hij dit ketogene dieet eens zou moe-
ten ‘bekijken’, bouwde de rest van hen vlot 
een ‘groeps-negativiteit’ op, waarin alleen 
maar nieuwe negatieve commentaren 
over deze wijze van behandelen welkom 
waren. Sommige van deze commentaren 
van echte artsen lagen bijna op één lijn 
met de negatieve commentaren van de 
neuroloog uit de tv-film.

De artsen deden eveneens de versla-
gen van gunstige reactie op het ketogene 
dieet af als anekdotisch, hoewel het heel 
duidelijk was dat de meeste, zo niet alle 
artsen voordat ze de film gezien of ervan 
gehoord hadden, nooit eerder van het ke-
togene dieet vernomen hadden. En dat 
ondanks het feit dat vele van deze goede 
reacties op het dieet al gepubliceerd wa-
ren. 

Eén arts refereerde zelfs naar het inter-
net als weer zo’n ‘National Enquirer’, wat 
inhield dat leken zo hopeloos onwetend 
zijn dat zij nooit in hun eentje belangrijke 
informatie kunnen ontdekken en dat ze 
gemakkelijk worden misleid door alles 
wat ze maar lezen. 

Een andere, oudere arts stelde dat hij 
een volledige bibliografie van literatuur-
verwijzingen zou moeten hebben alvorens 
het ketogene dieet zelfs maar in overwe-
ging te nemen. 

De regisseur van de film First Do No 
Harm is de beroemde 
filmregisseur Jim Abra-
hams. Het was zijn zoon-
tje Charlie die de epilep-
tische aanvallen had. Het 
hele, bijzondere verhaal 
is te lezen in het boek 
Eerlijke geneeskunde*.

Door de groep werd algemeen aange-
nomen dat het onmogelijk was, dat welke 

belangrijke behandeling voor onbehandel-
bare toevallen ook hen in hun medische 
studie had kunnen ontgaan. Liever dan 
me in het gesprek te mengen, hoorde ik 
het alleen maar aan en vertrok vervolgens 
zonder commentaar.

Weer thuisgekomen kostte het me een 
minuut of drie om mijn computer online te 
krijgen, in te loggen op MEDLINE, en 180 
referenties in medische tijdschriften te vin-
den over het ‘ketogene dieet’. MEDLINE is 
de database van de National Library of 
Medicine en bevat meer dan 11 miljoen 
weergaven en samenvattingen van meer 
dan 4000 biomedische tijdschriften over 
de hele wereld, daterend van 1966 tot he-
den. (Zie de geciteerde referenties aan het 
eind van deze inleiding voor een kleine 
greep uit deze referenties over het keto-
gene dieet.)

In een van de meer recente referenties 
in het april 2000 nummer van Pediatrics, 
werden elf studies over het ketogene dieet 
besproken. De schrijvers concludeerden 
dat het ketogene dieet de resistente insul-
ten in een aanzienlijk percentage van de 
kinderen volledig tot staan bracht. 

Het dieet bracht tevens de insult-fre-
quentie bij een nog groter percentage 
van de kinderen meer dan 90% omlaag! 
Soortgelijke artikelen werden gevonden 
in verschillende neurologie- en epilepsie-
tijdschriften.

Het is triest dat veel kinderartsen en 
kinderneurologen niet schijnen te weten 
wat er in de meest gangbare uitgaven van 
hun basale en specialistische tijdschriften 
staat. Er blijkt minimaal uit dat datgene 
wat wel wordt gelezen, in de geest van de 
lezende dokter maar zelden onafhankelijk 
wordt geëvalueerd en gewogen. 

Telkens opnieuw moet nieuwe en ‘radi-
cale’ informatie eenvoudigweg al door de 
meerderheid van de medische vakbroe-

hankelijk medisch denken bijna compleet 
te verstikken. 

Zoals Goethe ooit zei: “We zullen nog 
eerder onze morele dwalingen, vergissin-
gen en misdaden bekennen dan onze we-
tenschappelijke dwalingen.” 

Zeker, een handjevol malafide artsen zal 
zich wel bewust zijn dat bepaalde onwelko-
me, maar terechte medische doorbraken 
wel eens slecht zouden kunnen zijn voor 
hun inkomen, en zij zouden om die reden 
die doorbraken kunnen tegenwerken. De 
meeste artsen echter zijn werkelijk be-
gaan met hun patiënten en willen ze alleen 
maar helpen. 

Blijft het probleem hoe artsen en de 
volledige medische waarheid tot elkaar te 
brengen. Forman (1981) analyseerde deze 
weerstand tegen vernieuwing bij sommi-
ge wetenschappers, vooral de artsen en 
clinici onder hen.

Hoewel dit boek het ongelooflijke ver-
mogen van vitamine C aan de orde wil 
stellen om vele verschillende virusinfec-
ties te behandelen en te genezen, en een 
breed scala aan andere infectieziekten 
doeltreffend te behandelen, zal het vol-
gende waargebeurde verhaal over een an-
dere langdurige behandeling waarschijn-
lijk het beste illustreren waarom er extra 
pogingen moeten worden gedaan om de 
waarheid over vitamine C aan het licht te 
brengen.

Op zondag 2 juli 2000 verscheen er ge-
durende de vroege avonduren een tv-film, 
met de titel First Do No Harm* (Vóór al-
les geen schade berokkenen), met in de 
hoofdrol Meryl Streep, een van de meest 
gerenommeerde hedendaagse actrices. 

Het was een geromantiseerd verhaal 
op basis van werkelijke gebeurtenissen 
uit het leven van een moeder (Streep) en 
haar kind. Het kind ontwikkelde epilepti-
sche aanvallen die steeds minder bleken 

te reageren op alle voorgeschreven medi-
cijnen die werden gebruikt. 

Daarnaast kreeg het kind allerlei bij-
werkingen van de medicijnen, waarvan er 
minstens één levensbedreigend was. 

Er werd aan het kind uiteindelijk als 
laatste redmiddel een hersenoperatie aan-
geboden, hoewel die niet veel hoop op 
blijvend succes bood. De moeder van het 
kind was er niet de vrouw naar om zomaar 
het noodlot te accepteren, maar vastbe-
sloten het lot zelf in handen te nemen, en 
stortte zich op onderzoek in de medische 
bibliotheek. 

Ze ‘ontdekte’ een behandeling, het ‘ke-
togene dieet’ geheten, dat volgens de li-
teratuur de toevallen deed verdwijnen bij 
een belangrijk percentage van de patiën-
ten die tevergeefs met allerlei anti-epilepti-
ca waren behandeld. 

Haar neuroloog had dieet als moge-
lijke behandeling zelfs niet genoemd, en 
dat ondanks het feit dat deze behande-
ling al een jaar of 75 in de medische lite-
ratuur had gestaan! Toen de moeder er-
over begon het dieet te proberen, lachte 
de neuroloog haar alleen maar uit, en op 
de succes-verslagen over het dieet plakte 
hij het etiket ‘anekdotisch’ en hij dreigde 
zelfs met juridische actie om haar ervan te 
weerhouden haar kind te laten overplaat-
sen naar het Johns Hopkins in Baltimore 
om het dieet uit te proberen en zo een 
operatie te vermijden.

Zoals nu te verwachten viel werkte het 
dieet spectaculair, en het kind werd vlot 
aanvalsvrij en kon met alle medicijnen 
stoppen.

De volgende dag, in de artsenlounge 
van een van de plaatselijke ziekenhuizen 
in Colorado Springs, was het heel duidelijk 
dat de artsen als groep verontwaardigd 
waren dat hun autoriteit ter discussie was 
gesteld door de film First Do No Harm. 

* Zie hier de volledige (Engelstalige) film:
https://www.youtube.com/watch?v=HyeC9IiFKpw

verkorte url.: http://iturl.nl/snmEK92
* uitgegeven door Succesboeken.nl, 2016, ISBN 9789079872923
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genstand tegen de 
andere. Zelfs hoewel 
de gangbare medi-
sche literatuur dieet 
klip-en-klaar identi-
ficeert als een zeer 
levensvatbare be-
handeling voor epi-
lepsie, zoals boven 
beschreven, gebruiken de meeste artsen 
geen behandelingen die nog niet in de 
leerboeken staan, tenzij de meeste van 
hun vakbroeders het al doen.

In de 21e editie van het Cecil Textbook 
of Medicine, copyright 2000, wordt het 
ketogene dieet bij de behandeling van 
epilepsie zelfs niet éénmaal genoemd. 
Dit medische leerboek is sinds lang voor 
Amerikaanse medisch studenten en ge-
vestigde artsen over het hele land de ‘gou-
den standaard’.

Dus hoe kan het zo zijn dat een legi-
tieme epilepsie-behandeling die al 75 jaar 
bestaat, op geen enkele pagina ook maar 
genoemd wordt, zelfs wanneer gerenom-
meerde medische instituten zoals Johns 
Hopkins en Stanford de behandeling heb-
ben bepleit en onveranderlijk goede resul-
taten vermelden? 

Inderdaad, een goede vraag. De gemid-
delde arts lijkt zich zelfs geen zorgen te 
maken dat het desbetreffende hoofdstuk 
in het medische leerboek meestal door 
één en zelden twee of meer auteurs wordt 
geschreven. 

Dit betekent dat er meestal op één of 
twee mensen wordt teruggevallen om alle 
relevante informatie over een bepaald on-
derwerp in te dikken tot de meest stellige 
en nuttige informatie. Bovendien wordt 
erop vertrouwd dat deze auteurs alle be-
langrijke artikelen in de medische litera-
tuur over een bepaald onderwerp hebben 
bekeken.

Dit boek zal met 
gemak aantonen dat 
een grote mate van 
relevante informa-
tie over de enorme 
waarde van vitamine 
C niet wordt erkend 
of misschien alleen 
maar ontkend. De 

meeste besprekingen van vitamine C in 
de gangbare medische literatuur noemen 
of citeren weinig van het oorspronkelijke 
onderzoekswerk dat over vitamine C is 
verricht. 

Triest genoeg is dit een rechtstreekse 
indicator dat vele andere zeer relevante 
‘oude’ denkbeelden of andere belangrijke 
stukken informatie over elk willekeurig 
onderwerp nooit hun plaats zullen vin-
den op de bladzijden van de medische 
leerboeken. Telkens wanneer een nieuwe 
druk van een medisch leerboek wordt ge-
publiceerd, kun je er tevens rustig van uit-
gaan dat de behandeling van een bepaald 
onderwerp slechts in details zal afwijken 
van de vorige druk. 

Opvallend is dat de verschillen alleen in 
de literatuur van de afgelopen twee jaar 
zullen optreden. Met andere woorden: als 
een belangrijk denkbeeld in de oudere 
medische literatuur destijds niet meteen 
tot de eerste druk van het leerboek heeft 
kunnen doordringen, dan maakt het wei-
nig kans ooit behoorlijk te worden geac-
cepteerd, om het even hoe belangrijk het 
misschien is.

Toegegeven, veel artsen trekken onom-
wonden hun neus op voor alle medische 
literatuur die meer dan enkele jaren oud 
is. Het lijkt haast of zelfs het beste weten-
schappelijke verhaal ‘op de plank’ gaat, 
en als het niet onmiddellijk in een leer-
boek wordt ingelijfd, zal het nooit worden 
geaccepteerd tenzij een ‘moderne’ we-

ders worden geaccepteerd om enige wer-
kelijke kans te maken te worden benut bij 
de zorg voor de patiënt. 

Oudere, meer ‘radicale’ informatie, 
schijnt ironisch genoeg nog minder kans 
op objectieve evaluatie en praktische toe-
passing te maken. Het is van belang op te 
merken dat je telkens opnieuw onder druk 
wordt gezet om, wanneer je maar kan, 
voor zo’n beetje elke aandoening medicij-
nen voor te schrijven. Moderne anticon-
vulsiva waren niet beschikbaar toen het 
ketogene dieet werd ontdekt. 

De juiste toepassing van het dieet is 
echter veeleisend en vraagt veel meer 
investering in tijd en inspanning dan het 
schrijven van een recept. Toen de anticon-
vulsiva enkele jaren later voor het eerst 
opdoken, viel het ketogene dieet snel in 
ongenade. 

Dit is vooral jammer, omdat anti-epilep-
tica vaak ernstige bijwerkingen hebben in 
vergelijking met vele andere receptuur-
medicijnen. Volstaan moge echter worden 
met te zeggen dat de gewone arts zelden 
afwijkt van wat in de basale leerboeken 
staat, zelfs wanneer in de gangbare tijd-
schriften waarmee de arts vertrouwd is, 
iets anders wordt beweerd.

Een woord over de meest voorkomende 
kritiek van artsen op een denkbeeld dat 
niet in lijn is met de traditionele medische 
informatie, moet hier worden genoemd. 
Wanneer iets wordt geëtiketteerd als 
‘anekdote’, heeft degene die van die infor-
matie verslag uitbrengt, gewoonlijk te ho-
ren gekregen dat hij of zij niet in staat is de 
reactie van een patiënt op een behande-
ling nauwkeurig te rapporteren. 

In werkelijkheid wordt in het woorden-
boek een anekdote gedefinieerd als een 
korte geschiedenis die nog niet gepubli-
ceerd is. De meest gerenommeerde tijd-
schriften van onze tijd bevatten vaak wat 

casuïstiek wordt genoemd, wat niets meer 
is dan een korte samenvatting van de re-
actie van een of een handjevol patiënten 
op een bepaalde behandeling. 

Een casuïstiek is absoluut niets meer 
dan een anekdotisch verslag dat men ge-
publiceerd heeft kunnen krijgen. Echter, 
een gepubliceerde casus is kenmerkend 
door een gezondheidszorg-professional 
geschreven, en aan de informatie wordt 
vaak de waarde van een veel meer weten-
schappelijk opgezette studie of artikel toe-
gekend.

In de slotbeschouwing echter is een ca-
suïstiek een anekdote, en een anekdote is 
een casuïstiek. De enige verschillen zijn 
degene die het rapporteert en zijn vermo-
gen om gepubliceerd te worden.

De lekenrapporteur of de niet-doorsnee 
medicus-verslaggever zullen slechts spot 
en strijd op hun bord krijgen als ze iets 
gepubliceerd willen krijgen, terwijl de 
doorsnee arts-verslaggever vaak zal wor-
den gepubliceerd en worden beloond met 
meer respect van de medische gemeen-
schap voor het doen van een belangrijke 
observatie van een klinisch voorval dat de 
moeite van het vermelden waard is. 

Nieuwe, grensverleggende medische 
denkbeelden van de kant van niet-gesanc-
tioneerde bronnen moeten vaak worste-
len, alleen al om in het daglicht te kunnen 
treden.

De ‘macht van het leerboek’ speelt ook 
een belangrijke rol in het vasthouden aan 
één behandeling en de voortdurende te-

De meeste artsen gebruiken geen 
behandelingen die nog niet in de 

leerboeken staan, tenzij de meeste 
van hun vakbroeders het al doen.

Ironisch genoeg blijft vitamine C 
een van de meest genegeerde 

stoffen in termen van praktische 
waardering, ondanks de enorme 

hoeveelheid onderzoek 
die er is verricht.
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Het lijkt erop, dat om de een of andere 
reden het water altijd een beetje te koud 
is om te zwemmen. In het algemeen durft 
niemand een regelmatige hoge dosering 
van vitamine C aan te raden, zelfs hoewel 
een logisch onderzoek van de meeste re-
search over vitamine C toch precies in die 
richting wijst.

Er zijn zeer weinig menselijke ziekten of 
aandoeningen die niet ten minste eniger-
mate verbeteren door regelmatige dose-
ring van optimale hoeveelheden vitamine 
C. Er is maar zelden een goede reden om 
niet aan elke patiënt onmiddellijk hoge 
doses vitamine C te geven en dan verder 
te gaan met de medische evaluatie. 

In feite rapporteerde Klenner dat hij 
altijd eerst standaard met vitamine C be-
handelde en daarna bekeek hoe het met 
de patiënt ging. Verder rapporteerde Klen-
ner dat hij met zijn behandelmethode al-
tijd goede resultaten boekte.

Basisonderzoek is zeker essentieel om 
voortdurende vooruitgang in de genees-
kunde te bereiken, maar de doorslagge-
vende vitamine C studies die smeken om 
nu te worden uitgevoerd moeten slechts 
gaan over het gebruik van de hoogste 
doseringen. Hoewel Klenner verbazing-
wekkende resultaten bereikte met zijn 
vitamine C-behandelingen, kon ik geen 
reguliere medische onderzoeker vinden 
die ook maar één klinische studie heeft 
gedaan over ook maar één infectieziekte 
met vitamine C-doseringen die ook maar 
in de buurt kwamen van die welke Klen-
ner gebruikte.

Als je maar een voldoende lage dose-
ring gebruikt van welk geneesmiddel ook, 
zul je weinig of geen effect op een infectie 
of een ziekteproces te zien krijgen. Echter, 
deze informatie kan niet worden gebruikt 
om te concluderen wat de effecten van 
veel hogere doses zouden zijn. 

Klenner gebruikte bij een patiënt dage-

lijks vitamine C-doseringen die doorgaans 
maar liefst 10.000 keer hoger waren dan 
de dagelijkse doses die in enkele van de 
vele literatuuronderzoeken werden toege-
past!

En zelfs hoewel zulke minieme doserin-
gen vitamine C vaak nog enkele ongeloof-
lijke effecten in de kliniek of het lab op-
leverden, werd het uitblijven van respons 
eveneens vaak gerapporteerd. 

Een wetenschappelijk geldige vergelij-
king tussen de effecten van zulke enorm 
verschillende doseringen kan simpelweg 
niet eerlijk gemaakt worden. 

De medische literatuur, zoals deze te-
voorschijn komt op MEDLINE en in de li-
teratuur van voordat MEDLINE er kwam, 
laat vele verloren gegane, genegeerde of 
anderszins verwaarloosde wetenschappe-
lijke feiten en een keur aan wetenswaar-
digheden zien. 

Bovengenoemde voorbeelden van het 
ketogene dieet in de medische literatuur 
zoals op MEDLINE is geïnventariseerd, 
blijkt onbekend of niet-geaccepteerd te 
zijn bij actief praktiserende kinderartsen, 
internisten, neurologen en neurochirur-
gen. 

Het kan zodoende niet als een verras-
sing komen dat talrijke en spectaculaire 
stukken medische en klinische informatie 
over vitamine C-onderzoek te vinden zijn 
in 1990, evenals in 1960, 1940 en zelfs 
nog eerder.

Het zou makkelijk naar waarde te schat-
ten zijn dat wanneer gangbare research-
publicaties uit 1999 of 2000 al bij veel be-
handelaren onbekend zijn, zelfs wanneer 
ze in hun superspecialistische vakbladen 
verschijnen, er geen reële kans is dat on-
derzoeksgegevens uit 1940 die nooit tot 
de medische leerboeken hebben kunnen 
doordringen, worden erkend door het 
leeuwendeel van de hedendaagse prakti-
serende artsen.

tenschapper besluit de studie opnieuw te 
doen en de informatie ‘herontdekt’.

Onder het trefwoord ‘ascorbic acid’ (as-
corbinezuur), de medische term voor vi-
tamine C, kwam er uit een zoekopdracht 
op MEDLINE meteen een lijst van bijna 
24.000 artikelen in hun bestand tevoor-
schijn (zoekopdracht verricht in 2002).

Verder wordt er over ascorbinezuur nog 
steeds dagelijks ongeveer één nieuw ar-
tikel gepubliceerd. Vitamine C was en is 
nog steeds een van de meest onderzochte 
stoffen in de geschiedenis van het me-
disch onderzoek. 

Eén aanwijzing voor deze populariteit 
van vitamine C als onderzoeks-focus 
kwam van King (1936), die een uitgebreid 
overzichtsartikel over vitamine C schreef.

Destijds merkte hij op dat dit artikel 
‘bijna geheel gewijd was aan onderzoeks-
rapporten die in de afgelopen 4 jaar waren 
verschenen’. Desondanks citeerde hij 169 
artikelen. Ironisch genoeg blijft vitamine 
C een van de meest genegeerde stoffen 
in termen van praktische waardering, on-
danks de enorme hoeveelheid onderzoek 
die er is verricht en nog steeds wordt ver-
richt. 

De auteurs van vele artikelen over vi-
tamine C-onderzoek eindigen hun be-
spreking vaak met het aanmoedigen van 
‘verder onderzoek’ en beweren dat hun 
artikelen slechts een ‘voorlopig’ karakter 
dragen. 

Dit ondanks het feit dat in de studies 
misschien wel enorm gunstige reacties 
bij bepaalde aandoeningen zijn waargeno-
men op vitamine C. 

Een bijzonder verbazingwekkend voor-
beeld van dit verschijnsel is te vinden in 
de studie van Massell e.a. (1950), die het 
klinische effect van zeven patiënten met 
acuut reuma op vitamine C onderzochten. 
Alle zeven patiënten hadden een specta-
culaire reactie op vitamine C. 

De artritis van nummer één was binnen 
24 uur nadat hij vitamine C had gekregen 
weg. Nummer drie was zes weken ziek 
geweest, en op dag twee van de vitamine 
C-behandeling was zijn temperatuur nor-
maal, en zijn artritis was eveneens geheel 
vanzelf verdwenen. 

Nummer zeven was, zoals de auteurs 
het zelf beschrijven, ‘fors verbeterd’ nadat 
de vitamine C-behandeling was gestart. 
Nummer vijf werd beschreven als ‘kenne-
lijk goed opgeknapt’. 

De andere drie gevallen hadden soort-
gelijke gunstige reacties. Toch schrijven 
de auteurs aan het einde van dit artikel dat 
‘nog geen definitieve slotsom kan worden 
uitgesproken over de mogelijke therapeu-
tische waarde’ van vitamine C bij de be-
handeling van acuut reuma. 

En alhoewel de auteurs erkennen dat vi-
tamine C ‘in het algemeen als onschuldig 
beschouwd’ wordt, voegen ze eraan toe 
dat ‘er duidelijk een noodzaak van zorg-
vuldige toxicologische studies’ is. 

Het lijkt wel alsof er geen reactie was ge-
weest die voldoende spectaculair was en 
voldoende vrij van bijwerkingen, om het 
de auteurs mogelijk te maken bij acuut 
reuma het standaard gebruik van vitami-
ne C te durven opperen. 

Klenner gebruikte bij een patiënt dagelijks vitamine C-doseringen die 
doorgaans maar liefst 10.000 keer hoger waren dan de dagelijkse doses 

die in enkele van de vele literatuuronderzoeken 
werden toegepast.
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Vitamine C-onderzoek is ook enigszins 
uniek in die zin dat een enorme hoeveel-
heid onderzoek hieromtrent zich heeft 
opgestapeld voordat het chemisch werd 
geïdentificeerd. 

Voorafgaand aan deze identificatie was 
het slechts bekend als de ‘anti-scheur-
buik-factor’ die in vele vruchten, groenten 
en andere planten zat. Scheurbuik is de 
immer dodelijke ziekte die optreedt als je 
maar genoeg maanden voorbij laat gaan 
zonder vitamine C binnen te krijgen. 

Veel van deze oude en minder goed 
omlijnde research leverde zoals we zullen 
zien, toch nog wat verrassende informatie 
op. In dit boek zal alles in het werk worden 
gesteld om zo veel mogelijk naar oude en 
nieuwe literatuur te verwijzen. 

Een enthousiast lezer kan een groot 
deel van de gegeven informatie natrek-
ken. In het algemeen zal het duidelijk zijn 
wanneer ik mijn eigen uitleg over de wer-
kingen en effecten van vitamine C aan-
reik, en wanneer iets rechtstreeks uit de 
medische literatuur wordt geciteerd. 

Vaak wordt een bepaalde vraag in de li-
teratuur niet klip-en-klaar benaderd en ik 
zal proberen de bestaande informatie te 
gebruiken om tot een logische conclusie 
te komen.

Dit boek is bedoeld om je te prikkelen, 
van de wijs te brengen en hopelijk zelfs 
aan te zetten tot actie. Deze bedoeling 
slaat zowel op de leek alsook op elke ge-
zondheidswerker die dit leest. 

Inderdaad, van vitamine C is aange-

toond dat het, afgezien van wat verlich-
ting van de begeleidende verschijnselen, 
vele infectieziekten geneest die als onge-
neeslijk of grotendeels onbehandelbaar te 
boek staan. Inderdaad, vele virusinfecties 
zijn genezen en zullen genezen kunnen 
worden door juiste toediening van vita-
mine C. 

Inderdaad, de vaccinaties voor deze be-
handelbare infecties zijn volkomen onno-
dig wanneer je toegang hebt tot juiste be-
handeling met vitamine C. En inderdaad, 
alle bijwerkingen van vaccinaties, of je 
nu vindt dat het er veel of weinig zijn, zijn 
eveneens volkomen onnodig aangezien 
de vaccinaties niet in de eerste plaats hoe-
ven te worden gegeven wanneer er juist 
gedoseerde vitamine C beschikbaar is.

Het is de allerhoogste tijd dat vitamine 
C in de normale geneeskunde de erken-
ning en toepassing krijgt die het verdient. 
Voorts moet vitamine C worden erkend 
niet in de micro-doseringen die bij uitstek 
zo’n 65 jaar lang zijn onderzocht, maar in 
de veel hogere, optimale doseringen zoals 
gebruikt door dr. Frederick R. Klenner en 
enkele andere vermeldenswaardige clinici 
en onderzoekers. 

Optimale vitamine C-dosering moet 
het gebruik van veel antibiotica en an-
dere medicamenten drastisch omlaag 
brengen. Als je dit boek uit hebt, staat het 
te bezien of je het er niet mee eens bent 
dat juist gedoseerd vitamine C een groot  
aantal nodeloze ziekten en lijden zou voor-
komen.
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Ontdekking bestaat in het zien van wat 
ieder ander al heeft gezien en 

denken wat niemand heeft gedacht.

— albert Szent-GyOrGyi, mD, PhD 
bekrOOnD met De nObelPrijS vOOr De 

fySiOlOGie Of GeneeSkunDe in 1937 
vOOr De OntDekkinG van 

vitamine C in SamenhanG met 
biOlOGiSChe verbranDinG

Een theorie over het leven

Szent-Gyorgyi poneerde in 1978 
en 1980 dat de essentie van de 
toestand van leven is, dat organi-

sche moleculen zoals de eiwitten in de li-
chaamsweefsels, in een toestand van elek-
trische onverzadigdheid moeten worden 
gehouden. Alle materie heeft wisselende 
hoeveelheden van elektronen, protonen 
en neutronen, maar Szent-Gyorgyi hield 
het erop dat dood weefsel volledig gevuld 
was met elektronen, terwijl levend weefsel 
een tekort aan elektronen onderhield. 

Vitamine C, scheikundig bekend als as-
corbinezuur, treedt in wisselwerking met 
een brede verscheidenheid van basische 
stoffen in het lichaam. Vitamine C blijkt 
letterlijk een van de basisstoffen te zijn die 
waarborgen dat er een krachtige, voort-
durende uitwisseling van elektronen tus-
sen de lichaamsweefsels en -moleculen 
plaatsvindt.

Szent-Gyorgyi stelde dat de uitwisseling 

van energie, aantoonbaar de belangrijkste 
cel-communicatie van het leven, alleen 
maar kan plaatsvinden als er een oneven-
wichtigheid, ‘onbalans’, is tussen mole-
culen onderling. Deze onevenwichtigheid 
van elektronen veroorzaakt de natuurlijke 
stroom van elektronen, een biologische 
vorm van elektriciteit, door het hele li-
chaam heen. 

Alle lichaamsfuncties worden aange-
stuurd, beheerst en gereguleerd door deze 
fysiologische stroom van elektriciteit. Ver-
der worden door deze stroom van elektri-
citeit ook de subtiele magnetische velden 
die een rol blijken te spelen bij een goede 
gezondheid opgebouwd en onderhouden.

Vitamine C, al heeft het nog andere 
belangrijke goede eigenschappen, blijkt 
de voornaamste prikkel te zijn voor deze 
elektrische stroom. Een grotere hoeveel-
heid vitamine C in het lichaam bevordert 
de elektrische stroom in het lichaam en 
verbetert zodoende het vermogen van de 
cellen om hun gezondheids-handhavende 
communicatie in stand te houden. 

Een van de definities van leven is dan, 
dat het een toestand is waarin een optima-
le mate van elektronen-uitwisseling kan 
plaatsvinden. Er is sprake van gezondheid 
wanneer elektronen volledig en vrij kun-
nen stromen, van ziekte is er sprake als 
deze stroom aanzienlijk is belemmerd en 
de dood treedt op wanneer deze stroom 
stilvalt. 

Wanneer deze elektronenstroom boven-

Hoofdstuk 1
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pen velen in de ogenschijnlijk welgevoede 
Verenigde Staten, lijden aan de gevolgen 
van een chronisch gebrek aan vitamine 
C-inname.

Het is bepaald niet uit te sluiten dat het 
succes dat door de normale geneeskunde 
zowel bij het verbeteren van de levensver-
wachting alsook het terugbrengen van 
het optreden van infectieziekten wordt 
geclaimd, voor een groot deel te danken 
is aan het toevoegen van kleine hoeveel-
heden vitamine C, tezamen met andere 
antioxidanten in de voeding, aan onze 
overigens minderwaardige, verpakte voe-
dingsmiddelen. 

De mate van ‘succes’ moet mettertijd 
wel verder verbeteren, omdat het toevoe-
gen van nog grotere hoeveelheden vita-
mine C aan een steeds grotere verschei-
denheid aan etenswaren steeds meer ge-
accepteerd wordt. 

Zoals in de inleiding al wat uitgebreider 
aan de orde kwam, is een gevestigd we-
tenschappelijk denkmodel, al is het on-
juist, zeer moeilijk recht te zetten wanneer 
het eenmaal geaccepteerd is en de geloof-
waardigheid heeft verkregen die aan pu-
blicatie in de leerboeken verbonden is. 

De informatie in dit boek zal herhaal-
delijk aantonen dat een vitamine-achtige 
functie slechts een van de vele opmerke-
lijke eigenschappen van vitamine C is. 

Aangezien we zullen zien dat veel meer 
dan snufjes vitamine C op regelmatige 
basis moeten worden gebruikt om een 
optimale gezondheid en ‘normaal functi-
oneren van de lichaamsstofwisseling’ te 
handhaven, is er veel voor te zeggen dat 
een strikte interpretatie van de definitie 
van vitamine C zelfs het argument kan on-
dersteunen dat vitamine C helemaal geen 
vitamine is. 

Uiteindelijk moet het voor de lezer dui-
delijk worden dat vitamine C, om het even 

of het wordt gezien als een vitamine, met 
afstand de belangrijkste voedingsstof 
voor het lichaam is. Echter, voor het be-
spreken van de enorme hoeveelheden lite-
ratuur die door deze fascinerende stof zijn 
voortgebracht, zal ik er in het hele boek 
naar blijven verwijzen als vitamine. 

De wetenschappelijke en medische lite-
ratuur bevat nog een paar andere namen 
voor vitamine C, die stoelen op de aard 
van de scheikundige samenstelling ervan, 
maar deze zullen niet algemeen worden 
gebruikt om elke verwarring of schijn van 
inconsistentie bij de lezer te vermijden.

Een ander kritiek misverstand over vita-
mine C betreft hoeveel ervan moet worden 
gebruikt om het beoogde therapeutische 
effect te bereiken. Vastgoedmakelaars 
zeggen regelmatig dat de belangrijkste 
drie eigenschappen van een huis zijn: ‘lo-
catie, locatie en locatie’. Op dezelfde ma-
nier zijn de belangrijkste drie afwegingen 
bij effectieve vitamine C-therapie ‘dosis, 
dosis en dosis’. Als je niet genoeg neemt, 
zul je niet het gewenste effect bereiken. 
Punt uit! 

Aan de andere kant zul je maar zelden 
een spectaculaire respons op een wijde 
verscheidenheid aan ziektetoestanden 
missen als je maar lang genoeg een vol-
doende hoge dosis neemt.

Reeds het gebruik van naar verhouding 
kleine snufjes vitamine C daarentegen zul-
len vaak bij vele infectieziekten een duide-
lijk te beschrijven verbetering opleveren. 
In bijna alle vroegere en tegenwoordige 
artikelen die, op zoek naar dramatische 

De belangrijkste drie afwegingen 
bij effectieve vitamine C-therapie 

zijn ‘dosis, dosis en dosis’.

dien belemmerd is, is er om deze belem-
mering te helpen bestrijden een behoefte 
aan meer vitamine C. Aangezien een te 
geringe elektronenstroom door de li-
chaamsweefsels ziekte blijkt te veroorza-
ken of ermee verband houdt, betekent dit 
ook dat er bij uitstek een vitamine C-ge-
brek is wanneer het lichaam ziek is. Van-
wege dit verband moet vitamine C altijd 
deel uitmaken van de behandeling van in 
feite elke ziektetoestand. 

Precies zoals er bij uitdroging water no-
dig is, is er bij onvoldoende elektronen-
stroom − een primair kenmerk van de 
ziektetoestand − vitamine C nodig. Dit zal 

eigenlijk altijd van toepassing zijn, zelfs 
wanneer het ontstaan van een bepaalde 
ziektetoestand niet noodzakelijk door vi-
tamine C-gebrek kwam.

Er zijn slechts een handjevol situaties 
waarbij bij het toedienen van vitamine C 
enige terughoudendheid moet worden be-
tracht; deze zullen in hoofdstuk 4 worden 
besproken.

Hardnekkige misverstanden

Het enorme nut van vitamine C in de 
geneeskunde is nog steeds ondergewaar-
deerd. Dit gebrek aan waardering is ten 
dele te wijten aan de etikettering als vita-
mine, wat een erg beperkende definitie is. 
In de 28e editie van Dorland’s Illustrated 
Medical Dictionary wordt een vitamine 
gedefinieerd als:

een algemene term voor een aantal op 
zichzelf staande organische substan-
ties die in kleine hoeveelheden in vele 
voedingsmiddelen voorkomen, en die 
in minieme hoeveelheden nodig zijn 
voor het normaal functioneren van de 
stofwisseling van het lichaam. 

Weliswaar is vitamine C zeker in ten 
minste kleine hoeveelheden nodig om het 
lichaam in stand te houden en de gebreks-
ziekte bekend als scheurbuik te voorko-
men, maar om een optimale gezondheid 
te bereiken en te handhaven heeft het li-
chaam veel grotere hoeveelheden nodig. 

Bovenstaande definitie slaat veeleer op 
andere geïdentificeerde vitaminen dan 
op vitamine C, en vitamine C in minieme 
hoeveelheden zal het ‘normaal functione-
ren van de stofwisseling van het lichaam’ 
zoals daar genoemd, bepaald niet onder-
steunen. 

Door chronisch tekort aan vitamine C, 
door weinig of helemaal geen aanvulling 
en door het eten van minderwaardig voed-
sel zal het ontstaan van bijna alle degene-
ratieve ziekten die de mens treffen worden 
vergemakkelijkt.

Verder, door bewijs dat door dit hele 
boek heen zal worden gepresenteerd, zal 
helder en herhaaldelijk worden aange-
toond dat op de eerste plaats chronisch 
vitamine C-gebrek vaak een van de hoofd-
redenen is dat veel gewone infectieziekten 
worden opgelopen. 

Het zal duidelijk worden dat veel men-
sen over de hele wereld, daaronder begre-

Door chronisch tekort aan vitamine C door weinig of helemaal geen 
aanvulling en door het eten van minderwaardig voedsel 

zal het ontstaan van bijna alle degeneratieve ziekten 
die de mens treffen worden vergemakkelijkt.
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de optidosis van vitamine C, zelfs voor 
een enkele patiënt, zeer breed kan varië-
ren naar gelang van hoe ziek de patiënt 
al is wanneer met de behandeling wordt 
begonnen.

Verder is één en dezelfde optidosis niet 
noodzakelijk juist voor twee patiënten met 
een ogenschijnlijk gelijke ziektetoestand, 
aangezien er bij de ene patiënt veel eerder 
dan bij de andere, onderliggende vitamine 
C-verbruikende factoren kunnen spelen. 

Aan de andere kant houdt een megado-
sis alleen maar in dat de behandelend arts 
het gevoel heeft dat een hoge dosis aan te 
bevelen is, en de dosis die wordt gegeven 
hoeft niet noodzakelijk de fysiologisch 
juiste dosis te zijn om optimale gezond-
heid te ondersteunen of te herstellen.

Het regelmatig innemen van optidoses 
vitamine C maakt de patiënt vaak veel 
meer bewust van het fijne weefwerk van 
een goede gezondheid. Wanneer er iets 
gebeurt dat een goede gezondheid tegen-
werkt, zoals een aanslag door een nieuwe 
gifstof of infectie, is het voor een ervaren 
vitamine C-gebruiker niet ongewoon om 
bijna in een reflex de dagelijkse vitamine 
C-optidosis op te hogen naar de benodig-
de hoeveelheid. 

De ‘chronisch gezonde’ persoon weet 
bijna altijd wanneer er zelfs maar een klei-
ne ommekeer in een goede gezondheid 
plaatsvindt, en door het op zo’n moment 
innemen van voldoende aanvullend vita-
mine C zal een goede gezondheid bijna 
altijd meteen worden hersteld, en ook het 
oplopen van een of andere infectieziekte 
uiterst onwaarschijnlijk worden.

Genetisch gebrek

Vitamine C moet rechtstreeks worden 
ingenomen, gewoonlijk in de vorm van 
suppletie maar ook via de voeding, om 
voldoende niveaus te handhaven bin-
nen de weefselcellen (tegenover de vaker 
gemeten niveaus in het bloed) door het 
lichaam heen. Weefselcellen bevatten 
grotere concentraties vitamine C dan in 
het bloed gevonden worden (Meiklejohn, 
1953). 

Tengevolge hiervan is alleen het inne-
men van voldoende vitamine C om een 
bepaalde bloedspiegel te handhaven, 
geen garantie dat veel van de vitamine 
C-rijke weefselcellen genoeg vitamine C 
uit het bloed kunnen halen om hun eigen 
concentraties te bereiken en te behouden.

Men moet zich ook realiseren dat het 
menselijk lichaam totaal niet in staat is, 
vitamine C zelf aan te maken. Dit geldt 
echter niet voor de meeste andere dieren. 
In het algemeen hebben bijna alle zoog-
dieren, reptielen en amfibieën het vermo-
gen althans een deel van hun dagelijkse 
vitamine C-behoefte zelf aan te maken. 

De meeste zoogdieren synthetiseren vi-
tamine C in hun lever, zoals voor het eerst  
 

Geiten kunnen maar liefst 100.000 mg vitamine C per dag produceren 
wanneer er door infecties of vergiften levensbedreigende stressoren 

op hun pad komen! 

Bijna alle zoogdieren, reptielen en 
tweeslachtige dieren hebben 
het vermogen om vitamine C 

aan te maken ... dit vermogen is bij 
de mens niet aanwezig.

en scherp omlijnde gunstige effecten, de 
onwerkzaamheid van vitamine C bij ziek-
ten beschrijven, worden in de experimen-
ten en onderzoeken ongelooflijk kleine 
hoeveelheden vitamine C gegeven. 

De RDA (Recommended Dietary Al-
lowance, in Nederland en België ADH − 
Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid) van 
vitamine C varieert van 40 tot 110 milli-
gram per dag, waarbij voor volwassen 
mannen en vrouwen 70 mg wordt aange-
raden. 

Vaak kan de juiste dosering van vitami-
ne C bij de behandeling van een infectie-
ziekte ergens tussen de vele honderden en 
vele duizenden malen de hoeveelheid van 
deze minuscule RDA-dosis liggen! 

De RDA dient er slechts toe om het ont-
staan van het floride beeld van scheurbuik 
bij overigens klinisch gezonde mensen te 
voorkomen, of om de vitamine C-bloed-
spiegels bij overigens normale mensen 
weer te herstellen naar waarden waarvan 
wordt aangenomen dat ze normaal accep-
tabel zijn.

In feite zal bij veel mensen die infectie-
ziekten hebben die ongewoon grote hoe-
veelheden vitamine C omzetten, waardoor 
de lichaamsvoorraden uitgeput blijven, de 
RDA voor vitamine C zelfs het ontstaan 
van veel verschijnselen van scheurbuik 
niet kunnen voorkomen, en evenmin de 
bloedspiegels van vitamine C kunnen her-
stellen tot normale waarden.

Het bewijsmateriaal in dit boek zal in 
feite aantonen, dat veel mensen met zulke 
vitamine C-vretende infectieziekten in fei-
te overlijden aan complicaties die volledig 
kloppen met de verschijnselen van acute 
scheurbuik. 

Veel mensen die uiteindelijk aan een in-
fectieziekte overlijden bijvoorbeeld, gaan 
in feite dood door een complicerende 
bloeding. Een acuut en ernstig vitamine 
C-tekort is vaak de onmiddellijke onderlig-

gende reden voor hetzij een kleine bloe-
ding, hetzij een forse bloeduitstorting.

Veel van de talrijke vitamine C-artikelen 
zijn tevens vooral misleidend in hun con-
clusies, aangezien zij erin volharden de 
kleine hoeveelheden vitamine C die in 
hun studies worden gebruikt, te labelen 
als ‘megadosis’. 

Zelfs de in de literatuur als ‘megadosis’ 
bestempelde hoeveelheden vitamine C 
moeten vaak duizendvoudig of nog meer 
worden opgehoogd om de noodzakelijke 
dosering te bereiken die werkelijk nodig is 
om het gewenste effect van de behande-
ling te bereiken. 

Vanwege deze voortdurende misleiding 
in de literatuur, zal ik naar de doseringen 
van vitamine C die werkelijk moeten wor-
den gebruikt, verwijzen als ‘optidoses’ 
(optimale doses).

Hoewel vele van de optidoses zoals in 
dit boek aanbevolen, substantieel hoger 
zullen zijn dan de meeste van de ‘megado-
ses’ die in de literatuur worden genoemd, 
zal het gebruik van de term optidosis het 
zowel de dokters als de patiënten mis-
schien geleidelijk aan mogelijk maken te 
beseffen dat de aanbevolen dosis echt de 
optimale dosis is die het lichaam op dat 
moment nodig heeft. 

Het is ook van belang te beseffen dat 

In bijna alle vroegere en 
tegenwoordige artikelen die, 
op zoek naar dramatische en 
duidelijke, gunstige effecten, 

de onwerkzaamheid van 
vitamine C bij ziekten beschrijven, 

worden in de experimenten 
en onderzoeken ongelooflijk 

kleine hoeveelheden 
vitamine C gegeven. 
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Conney e.a. (1961) toonden aan dat 
dieren die het vermogen hebben om hun 
eigen vitamine C aan te maken, ongeveer 
10 maal hun basis-niveau konden produ-
ceren wanneer ze maar genoeg bioche-
mische stress, zoals door medicijnen, te 
verduren kregen. Dit 
automatische ver-
mogen om adequaat 
de vitamine C-pro-
ductie op te voeren, 
verklaart waarom 
zo veel wilde dieren 
meestal hun leven 
lang gezond blijven totdat het hun tijd is 
om te sterven. 

Mensen met vitamine C-gebrek zullen 
daarentegen over het algemeen kenmer-
kend tenminste de helft van hun leven 
spenderen aan het worstelen met een of 
meer chronische ziekten. 

Honden en katten zijn doorgaans wat 
gezonder dan mensen, maar hun beperkte 
vermogen om vitamine C te maken wordt 
uiteindelijk overvraagd naarmate zij ouder 
worden en te maken krijgen met een op-
eenstapeling van toxische stress, met als 
resultaat meer ziekte dan bij wilde dieren 
wordt aangetroffen.

Zelfs het konijn, dat ruwweg vijf keer 
zoveel vitamine C aan kan maken als de 
hond of kat, kan ondervoed raken tot aan 
het punt dat het uiteindelijk sterft aan wat 
een stofwisselingsaandoening blijkt te zijn 
die nauw verwant is met scheurbuik (Find-
lay, 1921). 

Het is dan niet moeilijk te begrijpen dat 
een bijkomende vitamine C-verbruikende 
aandoening, zoals een flinke infectie, zelfs 
vitamine C-producerende dieren naar het 

punt van klinische scheurbuik kan duwen.
Het specifieke genetische gebrek dat 

mensen verhindert inwendig vitamine C 
te synthetiseren, is het ontbreken van een 
leverenzym bekend als L-gluconolacton 
oxidase (GLO). GLO is het laatste van een 

keten van leverenzy-
men dat uiteindelijk 
glucose (bloedsui-
ker) omzet in vita-
mine C. Interessant 
is dat het feitelijke 
GLO-genoom, of-
tewel de rangschik-

king van DNA-codering, bij de mens wel 
is aangetoond (Nishikimi e.a., 1988). 

Om onbekende reden blijft dit stukje 
menselijk DNA ‘onvertaald’, wat betekent 
dat het recept voor GLO bij de mens wel 
aanwezig is, maar het niet wordt bereid. 
Dit opent voor hedendaagse genetische 
onderzoekers de mogelijkheid van poten-
tieel opwindende nieuwe research-trajec-
ten. 

Als er uiteindelijk een manier kan wor-
den gevonden om de reeds aanwezige 
genetische code voor GLO ‘aan te zet-
ten’ en continu GLO te produceren, zal de 
gezondheid van de menselijke bevolking 
opklimmen naar hoogten die heden ten 
dage letterlijk ongelooflijk schijnen. 

Zoals al te zien is bij de vele vitamine C-
producerende wilde dieren, is te verwach-
ten dat zo’n mens veel gezonder zal blijven 
totdat zijn levensverwachting is vervuld.

Grondige bestudering van de literatuur 
onthult nog een andere mogelijk span-
nende manier van benadering van het 

experimenteel is gemeten door Grollman 
en Lehninger (1957), en andere dieren, 
vooral reptielen en amfibieën, krijgen dit 
voor elkaar in hun nieren (Chatterjee e.a., 
1975). 

Dit vermogen lijkt volledig te ontbreken 
bij mensen, en ook in primaten, vliegende 
honden (vleerhonden) en cavia’s. Het is 
interessant dat het simpele feit dat de ca-
via zelf absoluut geen vitamine C aan kan 
maken, een van de belangrijkste redenen 
is dat het diertje wetenschappers zulke 
goede diensten heeft bewezen. 

De cavia kan veel makkelijker ziek wor-
den gemaakt of worden vergiftigd dan een 
vitamine C-producerend proefdier, en er is 
minder veranderlijkheid in de reactie van 
een cavia op stress in vergelijking met an-
dere dieren, die kunnen reageren met in-
wendig geproduceerde vitamine C. 

Onderzoekers hadden snel door dat ca-
via’s en primaten (de mens inbegrepen) 
uniek kwetsbaar waren voor een grote 
verscheidenheid aan ziektebeelden, daar-
onder begrepen levensbedreigende shock 
en infectieziekten zoals tuberculose, difte-
rie en polio. Uiteraard werd het uiteindelijk 
duidelijk dat voor het kunstmatig veroor-
zaken van scheurbuik een proefdier nodig 
was dat niet zijn eigen vitamine C kon ma-
ken zoals de cavia, of een ander dier dat 
slechts kleine hoeveelheden kon maken.

Chatterjee e.a. (1975) onderzochten het 
vermogen van verschillende diersoorten 

om hun eigen vitamine C te produceren. 
Onder de onderzochte zoogdieren ont-
dekten zij dat vooral geiten in staat waren 
flinke hoeveelheden vitamine C aan te 
maken. 

In concreto hadden geiten een produc-
tiecapaciteit voor vitamine C die 13 keer 
groter was dan die van katten of honden. 
Alle wilde dieren die onderzocht werden, 
haalden een tenminste 4 maal grotere 
vitamine C-productie in vergelijking met 
katten of honden. 

Dit is waarschijnlijk een van de belang-
rijkste redenen dat deze twee meest voor-
komende huisdieren de dierenarts werk 
bezorgen met zo veel van dezelfde ziekten 
die hun baasjes treffen. 

Hoewel zij wat vitamine C produceren, 
maken honden en katten het minder vlot 
aan dan veel andere dieren, en vergeleken 
met wilde dieren worden zij veel makke-
lijker in een toestand van vitamine C-ge-
brek geduwd. 

Zo kan de efficiënt vitamine C-produce-
rende geit inwendig meer dan 13.000 mg 
vitamine C per dag fabriceren om zijn op-
timale gezondheid te behouden, zolang hij 
niet te maken krijgt met een aanzienlijke 
aanslag op zijn gezondheid (Stone, 1979). 

Nog verbazingwekkender is, dat som-
migen ook vermoeden dat geiten maar 
liefst 100.000 mg vitamine C per dag pro-
duceren wanneer er door infecties of ver-
giften levensbedreigende stressoren op 
hun pad komen! 

Onderzoekers zoals Levine (1986) heb-
ben betoogd dat het heel moeilijk is om 
een optimale dagelijkse dosis vitamine C 
voor de mens aan te bevelen. Echter, als 
onderzoekers vertrouwd zouden zijn met 
de massa onderzoeken over vitamine C, 
zouden maar weinigen nog volhouden dat 
de menselijke RDA bijna voldoende is om 
aan alle behoeften van het lichaam tege-
moet te komen.

Anders dan veel mensen die een 
groot deel van hun leven bezig zijn 

met vechten tegen een 
chronische ziekte, maken de 

meeste wilde dieren 
genoeg vitamine C om hun leven 

lang een goede gezondheid
ten toon te spreiden. 

Tot op heden is er geen enkele infectieziekte gevonden waarbij vitamine C-
toediening als gevaarlijk of verkeerd moet worden beschouwd. 

Het recept voor 
synthetisering bij de 

mens is wel aanwezig, 
maar het wordt niet bereid.
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C nodig om een optimale gezondheid te 
bereiken en te behouden. 

Geen enkel menselijk lichaam kan ef-
fectief werken en gezond blijven zonder 
zo’n optidosis. De enige reële vraag die 
blijft, is wat iemands individuele dage-
lijkse optidosis moet zijn. Ook dit zal ver-
derop in meer detail aan de orde komen.

Het is een ongelooflijk zeldzame situ-
atie dat een aangeboren stofwisselings-
stoornis, zoals die als gevolg van GLO-
gebrek, door alle menselijke wezens wordt 
gedeeld. Er zijn vele andere aangeboren 
stofwisselingsstoornissen, maar deze tref-
fen slechts bepaalde individuen die pech 
hebben. 

Er blijkt niettemin een vooropgestelde 
aanname in de medische wereld te zijn dat 
een 100% GLO-deficiëntie een genetisch 
kenmerk is dat door alle menselijke we-
zens wordt gedeeld.

Uit mijn bestudering van de medische 
literatuur blijkt echter niet dat er ooit een 
serieuze studie is ondernomen om te be-
kijken of alle mensen dit kritieke leveren-
zym in gelijke mate missen. Kijk maar 
naar de anekdotische verslagen die je af 
en toe hoort over een bepaald persoon die 
100 jaar oud wordt, terwijl hij elke dag van 
zijn volwassen leven heeft gerookt en ge-
dronken. 

Hoewel de een met een veel beter im-
muunsysteem gezegend kan zijn dan de 
ander, zou het vermogen om althans in 
enige mate GLO aan te maken, tevens de 
reden kunnen zijn voor een overigens on-
gelooflijk lang en gezond leven.

Ook heeft elke aangeboren stofwisse-
lingsstoornis niet altijd ‘volledige expres-
sie’. Bepaalde enzymniveaus kunnen 
10%, 50% of 90% verminderd zijn, maar 
niet noodzakelijkerwijs 100%. 

Dit moet ook als een mogelijkheid voor 
de GLO-spiegels bij sommige mensen die 

heel lang leven worden beschouwd, ten-
minste zolang dat niet door zorgvuldige 
onderzoeken weersproken zal worden. 

Cummings (1981) wees erop dat som-
mige personen uit studies over vitamine 
C-gebrek werden verwijderd wanneer ze 
geen verschijnselen van scheurbuik ver-
toonden, of wanneer de vitamine C-ni-
veaus over een uitgestrekte tijdsperiode 
niet aanzienlijk omlaag gingen (Kline en 
Eheart, 1944; Pijoan en Lozner, 1944). 

Het schijnt dat er nooit enige echte 
nieuwsgierigheid is opgewekt of deze per-
sonen zelfs over nog langere perioden vi-
tamine C in hun lichaam konden houden. 

Wanneer wie dan ook zou kunnen wor-
den geïdentificeerd als zelfs maar gedeel-
telijk GLO-producerend en inwendig vita-
mine C-producerend gedurende perioden 
waarin een vitamine C-beperkt dieet bij de 
rest van de individuen tot scheurbuik zou 
leiden, zouden nog spannender onder-
zoeks-trajecten kunnen worden gevolgd. 
Het is altijd makkelijker een afwijking te 
onderzoeken die niet bij iedereen voor-
komt.

Nog meer steun voor het denkbeeld dat 
niet alle menselijke wezens GLO en de 
inwendige vitamine C-productie volledig 
missen, komt uit studies van cavia’s. 

Williams en Deason (1967) rapporteer-
den dat één cavia na 8 weken met een vi-
tamine C-vrij dieet, dat tot scheurbuik had 
moeten leiden, in leven bleef. 

Al langer geleden concludeerden ver-
scheidene andere onderzoekers dat som-
mige cavia’s vitamine C konden aanma-
ken, waarbij rekening werd gehouden met 
de vaak grote variatie in lab-vereisten die 
nodig zijn om deze dieren scheurbuik te 
laten krijgen. (Odumosu en Wilson, 1967; 
Ginter, 1976).

Ondanks deze research blijkt er nog 

onvermogen van de mens om vitamine C 
te produceren die nog niet serieus blijkt te 
zijn benaderd. 

Weliswaar is het niet altijd praktisch of 
klinisch effectief, maar genetisch bepaal-
de enzymdefecten kunnen soms worden 
benaderd door directe toediening van 
het ontbrekende enzym. Sato e.a. (1986) 
dienden GLO, uit kippen of ratten gewon-
nen, aan cavia’s toe. 

De toediening van dit enzym aan ca-
via’s stelde ze in staat in leven te blijven 
op een dieet zonder vitamine C. Dit moet 
op zijn minst een stimulans vormen voor 
verder onderzoek naar de haalbaarheid 
van een dergelijke, rechtstreekse enzym-
vervangingstherapie bij mensen. 

Hadley en Sato (1988) stelden een pro-
tocol op voor langdurige GLO-toediening 
aan cavia’s, waarmee een groot deel van 
deze dieren overeind kon worden gehou-
den. Deze resultaten zouden beslist grond 
moeten bieden voor verder serieus onder-
zoek van soortgelijke behandelingspro-
gramma’s bij mensen. Het bijstaan van 
de lever bij het volbrengen van wat een 
natuurlijke functie zou moeten zijn, is een 
zeer wenselijke doelstelling.

Wellicht zou regelmatige behandeling 
met GLO-enzymvervanging, ondersteund 
door meer vitamine C wanneer stress 
door gifstoffen en anderszins uit het milieu 
zich aandienen, een voortreffelijk gezond-
heidsbevorderend regime kunnen zijn. 

Het stimuleren van de lever om vitami-
ne C rechtstreeks aan de bloedsomloop af 
te geven zou zonder twijfel helpen de toe-
diening van vitamine C via de mond en 
andere niet-intraveneuze vormen van vita-
mine C-toediening te ondersteunen. 

De wetenschappelijke literatuur die in 
het bijzonder in hoofdstuk 2 aan de orde 
komt, laat de enorme klinische hoogwaar-
digheid zien van intraveneuze vitamine C-

toediening ten opzichte van elke andere 
manier van vitamine C-toediening. 

Vaak zal een belangrijk kleinere dosis 
van intraveneus vitamine C, in vergelij-
king met orale toediening, meteen leiden 
tot het doen genezen van een infectieziek-
te. Het menselijk onvermogen om GLO te 
produceren moet een beetje als een aan-
geboren stofwisselingsstoornis worden 
beschouwd. 

Deze stofwisselingsstoornis werd ook 
aangebracht bij de vitamine C-produce-
rende rat door Mizushima e.a. (1984). Zij 
waren in staat een mutante rattenkolonie 
te stichten die geen GLO produceerde, 
hetzelfde defect dat ‘normaal’ bij cavia’s 
en mensen wordt aangetroffen. 

Zoals bij al zulke aangeboren stofwisse-
lingsstoornissen, moet een behandelend 
arts bij elk ziektebeeld stelselmatig probe-
ren stil te staan bij dit gebrek aan enzym-
activiteit. Dit is te vertalen naar een heel 
eenvoudige aanpak: geef altijd vitamine C 
op dagelijkse basis, en geef altijd genoeg. 

Tot op heden is er geen enkele infec-
tieziekte gevonden waarbij vitamine C-
toediening als gevaarlijk of verkeerd moet 
worden beschouwd. 

Dit is het geval hoewel er al ruwweg een 
eeuw lang onderzoek naar vitamine C is 
verricht, daaronder begrepen zo’n 50.000 
tot 100.000 wetenschappelijke artikelen. 
Een handjevol ziektegeschiedenissen, die 
in meer detail in hoofdstuk 4 aan de orde 
zullen komen, geeft een goede reden om 
onder een zeer beperkt aantal klinische 
omstandigheden een minimale voorzich-
tigheid in acht te nemen bij het toedienen 
van vitamine C.

Echter, er is nooit enig bewijs geleverd 
om aan te tonen dat een regelmatige op-
tidosis vitamine C door wie dan ook ver-
meden moet worden. Iedereen heeft op 
dagelijkse basis een optidosis vitamine 
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en doorvoed de betrokkene was voordat 
de vitamine C-inname werd stopgezet. 

De lichaamsvoorraden aan vitamine C 
variëren behoorlijk, en de aanwezigheid 
van onderliggende ziekten en chronische 
blootstelling aan gifstoffen zullen ook het 
verbruik opdrijven van om het even welke 
vitamine-C-voorraden aanwezig zijn. 

Naarmate de vitamine C-spiegels in het 
plasma het nulpunt naderen, zullen de vi-
tamine C-voorraden door alle lichaams-
weefsels heen uiteindelijk ernstig uitgeput 
raken.

Wanneer de uitputting van vitamine C 
ernstig genoeg is, is de betrokkene met 
scheurbuik ongelooflijk zwak en heeft een 
sterke bloedingsneiging. In feite doet alle 
beweging ondraaglijk pijn, en het tand-
vlees is karakteristiek geïnfecteerd. 

De tanden zijn niet langer gezond in het 
tandvlees verankerd en de adem krijgt een 
vieze lucht vanwege de infectie. De huid 
krijgt vlekken, waarvan vele door bloedin-
gen in de huid. 

De benen en knieën zijn in latere fasen 
vaak ook gezwollen. Het immuunsys-
teem is altijd ernstig ontregeld en een 
bijkomende infectie, zoals tuberculose of 
longontsteking, zal de betrokkene vaak in 
zijn greep krijgen en uiteindelijk de recht-
streekse doodsoorzaak worden. 

Interessant genoeg zagen veel scheur-
buik-slachtoffers er niet uitgemergeld of 
ondervoed uit. 

Goed ontwikkelde scheurbuik kon juist 
ook optreden bij mensen die te zwaar wa-
ren en er in termen van voedselgebruik 
weldoorvoed uitzagen. Deze waarneming 
moge het belangrijke denkbeeld onder-
strepen dat voor de voeding als geheel 
een goede variatie in het eten veel en veel 
belangrijker is dan de hoeveelheid voedsel 
die wordt gegeten.

Lind, die in Groot-Brittannië bekend 
werd als ‘de vader van de maritieme ge-
neeskunde’, leidde wat door velen wordt 
beschouwd als een van de eerste expe-
rimentele klinische trials waarbij gebruik 
werd gemaakt van een echt wetenschap-
pelijke methodologie. 

Aan boord selecteerde hij 12 matrozen 
die al scheurbuik hadden, en formuleerde 
toen zes verschillende uitgangspunten 
van dieet-aanvulling voor zes groepjes 
van twee. Alle matrozen kregen de hele 
dag door hetzelfde dieet. Twee matrozen 
kregen ook 6 dagen lang elke dag twee si-
naasappels en één citroen, terwijl de ove-
rige 10 mannen andere aanvullingen kre-
gen die nauwelijks vitamine C bevatten. 

Linds andere aanvullingen werden ge-
noemd ‘vitriool-elixer’, azijn, zeewater, ‘ci-
der’ en een afkooksel dat nootmuskaat, 
knoflook, mosterdzaad, mierikswortel, 
gerst, mirre en wijnsteen-pasta bevatte.

Destijds werden al deze drankjes be-
schouwd als kandidaten om enig anti-
scheurbuik-effect te hebben. Na slechts 
zes dagen waren de geluksvogels die de 
citrusvruchten hadden gekregen al zover 
opgeknapt dat ze hun normale karweitjes 
aan boord konden hervatten. 

Het experiment kon niet verder worden 
voortgezet, omdat Lind maar voor zes 
dagen sinaasappels en citroenen had. 
Geen van de andere mannen vertoonde 
een verbetering van enig belang, hoewel 
de twee mannen die tezamen met het ge-
wone dieet hadden gekregen wat alleen 
‘cyder’ werd genoemd, wel wat verlich-
ting van hun zwakte vertoonden.

Linds studie had ook de verdienste dat 
het spectaculair aantoonde dat zeer wei-
nig vitamine C gedurende een heel korte 
periode al heel effectief in het acuut ver-
lichten van de verschijnselen van klinisch 
goed ontwikkelde scheurbuik kan zijn. 
Omdat een vitamine algemeen geacht 

steeds geen enkele vorm van elan of be-
hoorlijke belangstelling te bestaan om 
systematisch op zoek te gaan naar deze 
enkelingen die eveneens wat vitamine C 
kunnen maken.

Cummings (1981) wees er verder op dat 
als het gebrek aan GLO komt door hetzelf-
de recessieve gen-kenmerk als bij andere 
genetische gebreks-toestanden wordt ge-
vonden, er in dat geval af en toe mutaties 
te verwachten zijn die toelaten dat GLO tot 
expressie komt en vitamine C wordt aan-
gemaakt. 

Echter, als er van dit alles ook maar iets 
waar is, moet er een gerichte zoekactie 
worden gedaan om zulke vitamine C-syn-
thetiserende individuen te vinden. Som-
mige bevindingen kunnen de onderzoe-
ker in de schoot geworpen worden, maar 
vele moeten specifiek worden opgezocht 
of zullen niet gevonden worden.

Historische achtergrond

In zijn klassieke en volledige verschij-
ningsvorm is scheurbuik een pijnlijke, on-
verbiddelijke en steeds fatale ziekte. Maar 
weinig artsen krijgen heden ten dage ooit 
de kans zelfs maar één geval van klassie-
ke scheurbuik te zien van het soort dat 
zeestrijdkrachten, land-
legers en ontdekkings-
reizigers eeuwen gele-
den decimeerde. 

In A Treatise on the 
Scurvy* (Een verhande-
ling over scheurbuik), 
het klassieke werk voor 
het eerst gepubliceerd 
in 1753, beschreef dr. James Lind de eer-
ste door hem geobserveerde symptomen 
die het verschijnen van scheurbuik inluid-
den:

De eerste aanwijzing dat deze ziekte 
eraan komt, is algemeen een verande-
ring van de gelaatskleur, van het na-
tuurlijke en gebruikelijke aanzien tot 
een bleek en opgeblazen samenspel, 
met lusteloosheid om wat te doen of 
een afkeer van elke vorm van inspan-
ning. 

Als we de lippen of de ooghoeken, 
waar de bloedvaten het best zichtbaar 
zijn, nauwkeurig onderzoeken, verto-
nen ze een groenachtige zweem. In-
middels eet en drinkt de betrokkene 
flink, en lijkt in prima gezondheid, be-
halve dat zijn aangezicht en inactieve, 
luie houding een aankomende scheur-
buik voorspelt.

Klassieke scheurbuik bij mensen kan 
alleen optreden wanneer de vitamine C-
niveaus in het plasma, het vloeibare en 
celvrije deel van het bloed, richting nul 
gaan en gedurende een aantal maanden 
zo blijven.

Lund en Crandon (1941) en Crandon 
e.a. (1940) rapporteerden over het opzet-
telijk opwekken van scheurbuik door een 
vitamine C-deficiënt voedingspatroon. 
Het gelukte Crandon uiteindelijk bij zich-
zelf een volledige afwezigheid van circu-
lerend plasma-vitamine C aan te tonen. 
Hij ontwikkelde na ongeveer vijf maanden 
kleine huidbloedinkjes en kreeg slechte 
wondgenezing na zes maanden. 

Andere onderzoekers (Baker e.a., 1971) 
waren in staat de tekenen en verschijnse-
len bij een groep van vijf vrijwilligers in 
de gevangenis op te wekken, voordat het 
plasma-vitamine C-niveau volledig tot nul 
was gedaald. 

Het vermogen van elk gegeven individu 
om scheurbuik te ontwikkelen zal afhan-
gen van hoe absoluut het ontbreken van 
vitamine C in de voeding is, en hoe gezond 

* uitgegeven door Nabu Press, USA, 2011, ISBN 9781175115935, verkrijgbaar bij Amazon.com
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wordt slechts in heel kleine hoeveelheden 
nodig te zijn om een bekende gebreks-
ziekte te voorkomen, is deze dramatische 
reactie van scheurbuik de hoofdreden dat 
vitamine C aanvankelijk als vitamine be-
schouwd werd. 

Zoals eerder in dit hoofdstuk genoemd, 
zijn zulke minieme doses vitamine C 
slechts voldoende om de gevorderde 
symptomen en fatale complicaties van 
scheurbuik te voorkomen. 

Zulke kleine doses zullen niet het ont-
staan en doorzetten voorkomen van vele 
ziekten die met chronisch vitamine C-ge-
brek samenhangen.

Samenvatting

Vitamine C is lange tijd ten onrechte 
als vitamine geëtiketteerd, althans in de 
striktste zin van de definitie. Deze verkeer-
de labeling is een van de hoofdredenen 
geweest dat de juiste dosering (‘optido-
sering’) van vitamine C grotendeels mis-
kend blijft. 

Onjuiste dosering van vitamine C blijft 
voor elk wetenschappelijk tijdschrift de 
hoofdreden om te claimen dat vitamine C 
bij de behandeling van een bepaalde in-
fectieziekte of ziektebeeld geen resultaat 
had.

Over het algemeen zijn mensen en nog 
een paar andere diersoorten niet in staat 
de DNA-code voor het vitale enzym L-
gulonolacton-oxidase te vertalen, dat no-
dig is om glucose inwendig om te zetten 
in vitamine C. Dit genetische defect is de 
hoofdreden waarom mensen zoveel vat-
baarder voor infecties en ziekten zijn dan 
veel wilde dieren. Mensen zijn volledig 
aangewezen op de inname van vitamine 
C-bronnen. 

Reparatie van dit genetische defect, of 
compensatie hiervan, zou de gezondheid 
van de mensen tot een bijna onvoorstel-
baar niveau kunnen verbeteren.

Scheurbuik, een altijd dodelijke ziekte 
wanneer hij onbehandeld blijft, ontstaat 
wanneer een mens maar lang genoeg vol-
ledig van vitamine C verstoken blijft om 
verscheidene maanden lang weinig of 
geen vitamine C meer in het plasma te 
vertonen. 

Betrekkelijk kleine hoeveelheden vita-
mine C kunnen een scheurbuikslachtof-
fer van de dood redden, maar veel grotere 
hoeveelheden zijn nodig om een optimale 
gezondheid te bereiken.
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Alles wat in boeken is geschreven is 
veel minder waard dan de ervaring van 

één arts die bespiegelt en redeneert. 

           — rbazeS (850-923 n. Chr.)

De weg gebaand: 

Frederick R. Klenner, MD

Zelfs heden ten dage accepteert 
slechts een heel klein aantal me-
dische wetenschappers volledig 

de enorme verbetering die voor een breed 
scala aan infecties en ziekten kan worden 
bereikt door het juiste gebruik van wat 
wordt beschouwd als forse doses vitamine 
C. Frederick R. Klenner, MD wees de weg 
door zowel het bepleiten als het gebruiken 
van de routinematige toediening van deze 
hoge doses vitamine C voor een breed 
scala aan ziekten, waarvan vele op basis 
van infectie. 

Hoewel Klenner in de eerste plaats be-
handelaar en niet zozeer instituut-weten-
schapper was, gelukte het hem ook ten 
minste 20 belangrij-
ke artikelen te publi-
ceren waarin de suc-
cesvolle resultaten 
worden onderbouwd 
die hij herhaaldelijk 
boekte bij vele pa-
tiënten in Reidsville, 

North-Carolina (zie referenties aan het 
eind van dit hoofdstuk).

Na het behalen van zijn kandidaats 
en doctoraal in biologie, ging Klenner in 
1936 door voor zijn medische graad aan 
de Duke University. Hij besteedde nog 
eens drie jaar aan postdoctorale opleiding 
alvorens te besluiten de huisartsenprak-
tijk in te gaan. Pas eind jaren 30 en begin 
jaren 40 kwam vitamine C gemakkelijk 
beschikbaar en werd het ook als genees-
middel financieel haalbaar. 

Aan het begin van zijn medische loop-
baan onderwierp Klenner alleen zichzelf 
aan de hoge begindoseringen die hij later 
bij zijn patiënten zou gebruiken. Hij ging 
toen verder met even hoge doseringen bij 
zijn patiënten en de resultaten waren een 
absolute primeur.

Polio (te genezen en te voorkomen)

Hoewel de als polio bekende virale aan-
doening in de Verenigde Staten nog maar 
heel zelden wordt gezien, eist het nog 
steeds in de arme landen over de hele we-
reld een aanzienlijke tol. 

Echter, hoewel de 
verschrikking die po-
lio bij zo veel baby’s 
en kleine kinderen 
aanrichtte ongeveer 
50 jaar geleden op 
zijn hoogtepunt was, 
gaan nog steeds veel 

Hoofdstuk 2

Het genezen, keren en voorkomen van infectieziekten

In de editie 2000 van het 
Cecil Textbook of Medicine 

wordt ondubbelzinnig gesteld dat 
er ‘geen specifieke behandeling 

beschikbaar is’ voor polio.

Dr. Frederick Robert Klenner
(1907-1984)


