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Natriumbicarbonaat, het unieke natuurlijke Eerste Hulpmiddel

Wat als er een natuurlijke, gezondheidsbevorderende stof zou be-
staan, die goedkoop is, vrij verkrijgbaar en waarschijnlijk al in je keu-
kenkastje aanwezig is? Zo’n stof is er. Hij heet natriumbicarbonaat, 
hoewel je hem misschien als Baking Soda kent. Jarenlang werd natri-
umbicarbonaat dagelijks als onderdeel van een aantal behandelingen 
in het ziekenhuis gebruikt, en bleven de meeste mensen onwetend van 
de volledige genezende mogelijkheden ervan.

In dit boek laat dr. Mark Sircus zien hoe deze algemeen voorkomen-
de verbinding − samen met magnesium-, kalium- en calciumbicarbo-
naten − bij de verlichting, of mogelijk zelfs bij de preventie van vele 
soorten aandoeningen kan worden gebruikt. 

Dit boek begint met een basaal overzicht van het alledaagse pro-
duct dat als Baking Soda bekend staat en gaat chronologisch de lange 
geschiedenis van het gebruik als een effectief huismiddel langs.

Vervolgens wordt de rol die natriumbicarbonaat bij het bereiken van 
een optimale zuurgraad speelt, belicht, waarvan de belangrijke rol bij 
het handhaven van een goede gezondheid wordt duidelijk gemaakt.

Het boek gaat verder met de bespreking van hoe natriumbicarbo-
naat, en het effect ervan op de zuurgraad, mensen die aan een ver-
scheidenheid aan aandoeningen, zoals nieraandoeningen, schim-
melinfecties, verkoudheid en griep, tandvleesaandoeningen, hoge 
bloeddruk en zelfs kanker lijden, tot voordeel kan strekken. 

Ook wordt de rol bij de behandeling van vergiftiging door radio-
activiteit, chemicaliën en zware metalen besproken. Als laatste legt  
dr. Mark Sircus de verschillende manieren uit, waarop natriumbicar-
bonaat ingenomen kan worden, waarbij hij de makkelijkste en meest 
effectieve methoden voorstelt.

Door het bieden van een moderne benadering van deze aloude re-
medie, illustreert dit boek de noodzaak om Baking Soda in een geheel 
nieuw licht te zien. Natriumbicarbonaat bevat krachtige eigenschap-
pen die veilig, eenvoudig en effectief zijn, en die je kunnen helpen je 
systeem in evenwicht te brengen, je welzijn te herwinnen en toekom-
stige gezondheidsproblemen te vermijden.

DR. MARK SIRCUS

De helende werking van Baking Soda

Het unieke natuurlijke
Eerste Hulpmiddel
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Aan 

Vernon Johnston

die zichzelf met Baking Soda 
van prostaat- en botkanker heeft genezen.

Met alle respect heb ik de vrijheid genomen om u te tutoyeren. 
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.

Van de Nederlandse uitgever

A ls uitgeverij maken we regelmatig mee dat we benaderd 
worden door lezers van onze boeken die ons attenderen 
op een boek waarvan zij menen dat dit prima zou passen 

in ons assortiment. Vanzelfsprekend stellen wij het zeer op prijs als 
mensen ons hierop opmerkzaam maken en soms is zo’n tip inderdaad 
een waardevolle toevoeging aan het assortiment van boeken dat wij 
uitgeven.

Zo wees iemand ons enige tijd geleden op het in de Verenigde Staten 
verschenen boek Sodium Bicarbonate van dr. Mark Sircus, en na het 
lezen hiervan konden we alleen maar volmondig beamen: “Ja, dit is 
zo’n fantastisch boek vol nuttige kennis, dit moeten we in Nederland 
en België op de markt brengen.” 

Wij zijn er trots op het resultaat hier te kunnen presenteren.

Behalve dat het een buitengewoon interessant boek is, zijn wij ons 
ervan bewust dat er niet aan te ontkomen valt dat sommige stukken 
vrij technisch geformuleerd zijn: het lijkt bijna op de scheikundeles op 
school. Echter, de auteur heeft getracht het boek zo leesbaar mogelijk 
te maken.

Daarnaast heeft de vertaler zich ingespannen de leesbaarheid van 
de	 vertaling	 nog	 verder	 te	 verbeteren,	 hetgeen	 −	 als	 je	 de	 originele	
versie	ziet	−	niet	eenvoudig	was.	

Tevens heeft hij een verklarende woordenlijst samengesteld van alle 
medische en minder gangbare woorden die in het boek voorkomen.

Hoewel de uitleg en de vele mogelijkheden van het gebruik van natri-
umbicarbonaat op diverse plaatsen in het boek te vinden zijn, geven 
wij hier vast een voorzetje over wat natriumbicarbonaat precies is, en 
belangrijker nog, waar je natriumbicarbonaat voor kunt gebruiken.
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Wat is Baking Soda?

Baking Soda heeft behalve de scheikundige naam natriumbicarbo-
naat nog tal van andere namen, zoals maagzout, zuiveringszout, bak-
zout, baksoda, steenzout e.d. 

Maar het is niet hetzelfde als gewone soda of bakpoeder. Best ver-
warrend. Als je bij natriumbicarbonaat de ‘bi’ weglaat, krijg je opeens 
een heel ander product. Natriumcarbonaat is namelijk de huishoud-
soda die je in de supermarkt kunt kopen en waarmee je schoonmaakt 
(wat je overigens met Baking Soda ook kunt doen). Natriumcarbonaat 
(of bakpoeder) is bijtend en kun je beslist niet gebruiken bij het bakken 
of inwendig toepassen.

Hoewel bakpoeder wel dezelfde werking (rijsmiddel) als Baking 
Soda heeft, is het toch echt iets heel anders. Bakpoeder is slechts een 
mengsel van Baking Soda (1/4 ) en een citroenzuur (3/4). Weliswaar nog 
steeds een rijsmiddel, maar wel veel minder sterk dan Baking Soda. 
Bakpoeder is een stabiele stof als vervanging van gist en daarom 
beter regelbaar voor het laten rijzen van bakproducten. Baking Soda 
is echter wel langer houdbaar.

Om aan alle verwarring een eind te maken, zetten we hieronder voor 
de duidelijkheid nog even de belangrijkste termen op een rijtje:

	 	Baking Soda = zuiveringszout = natriumbicarbonaat (NaHCO3)
	 	Soda = natriumcarbonaat (Na2CO3)
	 	Bakpoeder = mengsel van Baking Soda + citroenzuur

Een beetje chemie
In dit boek zul je veelvuldig de formule NaHCO3 tegenkomen. Dit is 

de chemische formule voor de minerale stof Baking Soda. Het is een 
verbinding tussen één deel natrium en twee delen waterstofcarbonaat 
of bicarbonaat. 

Het scheikundig element Na staat in het Nederlands voor natrium 
(zout), maar wordt in het Engels sodium genoemd (Sodium bicarbo-
nate).

Het ontgeuren van een oude koffer, of het schoonmaken van het tapijt, Baking 
Soda biedt uitkomst.
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Natriumbicarbonaat is een basisch zout. Het bi in de naam wil zeggen 
dat er twee maal zo veel carbonaat als natrium in de stof voorkomt. 

Als het in contact komt met een zuur, ontstaat er een chemische 
reactie waarbij koolzuurgas (CO2) en water aangemaakt worden. Het 
ontstane koolzuurgas zorgt dan voor de rijzing van het bakproduct. 
Ook als je Baking Soda gaat verhitten komt er koolzuurgas vrij.

Met name in Engeland en Amerika wordt Baking Soda al bijna 200 
jaar veelvuldig gebruikt en ook in Nederland is het product bezig aan 
een opmars. Vanwege de vele toepassingsmogelijkheden is Baking 
Soda eigenlijk onmisbaar. Tevens is het zeer milieuvriendelijk en goed-
koop in de aanschaf, dus een ecologisch verantwoord alternatief voor 
veel duurdere en milieuvervuilende producten.

Men vermoedt dat farmaceutische bedrijven de kennis van zuive-
ringszout het liefst zo beperkt mogelijk willen houden: het is een veel 
te goedkoop product waaraan op farmaceutisch gebied niets valt te 
verdienen. Het product Baking Soda wordt daarom vaak als ‘kwakzal-
versmiddel’ en ‘volkswijsheid’ afgeschilderd.

Van Baking Soda, natriumbicarbonaat, zuiveringszout of Sodium 
bicarbonate, of hoe je het ook wilt noemen, zijn wereldwijd vele erva-
ringen te vinden dat het een belangrijk medicijn van het veiligste soort 
is en onmisbaar is gebleken bij de behandeling van o.a. kanker, nier-
ziekten en andere aandoeningen!

Wel is het zo dat de meeste supermarkten dit product niet in hun 
schappen hebben staan en veelal zul je dus aangewezen zijn op natuur-
voedingswinkels, groene winkels, drogist of apotheek. Bij die laatste 
twee wordt het vaak verkocht als zuiveringszout.

Baking Soda, wat kun je ermee?

De toepassingsmogelijkheden van natriumbicarbonaat zijn zo veel-
omvattend dat we ze nooit allemaal kunnen noemen. Dagelijks ont-
dekken mensen weer nieuwe toepassingsmogelijkheden. Wij roepen 
lezers op om de uit eigen ervaring opgedane toepassingsmogelijkhe-
den, die hierna niet worden genoemd, aan ons te mailen, zodat wij hier 
wellicht in de toekomst een boek aan kunnen wijden.

Wie denkt dat je Baking Soda alleen kunt gebruiken in recepten, 
komt bedrogen uit. Baking Soda staat aan de basis van menig recept, 
maar alle andere mogelijkheden waarbij je Baking Soda kunt gebrui-
ken zijn schier onuitputtelijk. 

Of het nu gaat om gebruik in de keuken (en dan hebben we het niet 
over recepten), de badkamer, de tuin of voor je persoonlijke verzor-
ging, je zou overal in je huis wel een doosje van het spul neer kunnen 
zetten. Hierna volgen een aantal gebruiksmogelijkheden, waarvan wij 
denken dat ze behulpzaam kunnen zijn, ingedeeld in handige rubrieken.

Let op
Neem bij het gebruik van natriumbicarbonaat de volgende tips in acht: 
	 	Wanneer je Baking Soda gebruikt hebt voor het reinigen van mate-

rialen, of om bijvoorbeeld ruimten te zuiveren van luchtjes, gebruik 
het daarna dan nooit voor kookdoeleinden of voor je persoonlijke 
verzorging en gezondheid. Het product is dan nog wel goed te 
gebruiken om bijvoorbeeld de goot mee te ontstoppen of om in de 
winter bij vorst de stoep mee te bestrooien tegen gladheid.

	 	Baking Soda is een mineraal, dus een natuurlijk product, maar toch 
is het geen voedsel. Het is een additief, oftewel toevoeging. Gebruik 
het niet te vaak en te lang achterelkaar en houd rekening met de 
maximale hoeveelheden die aangegeven staan in recepten. 

	 	Natriumbicarbonaat kan het best droog en buiten bereik van kleine 
kinderen bewaard worden. Voor activiteiten met kinderen geldt dan 
ook dat er altijd begeleiding moet zijn van een volwassene. 

	 	Verwar zuiveringszout niet met bitterzout, ook wel Epsomzout 
genoemd. Dit is namelijk magnesiumsulfaat en is zeer sterk laxe-
rend.
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	 	Het is belangrijk dat je Baking Soda na het openen van de verpak-
king in een afgesloten bakje bewaart, dan blijft het vers en gaat het 
langer mee.

Toepassingsmogelijkheden van Baking Soda

Bij het koken
	 	Was je groente en fruit ermee. Ontdoe fruit en groente van vuil en 

eventueel beestjes door ze even in een bak met water te leggen en 
een paar eetlepels Baking Soda toe te voegen. Daarna goed afspoe-
len.

	 	Gedroogde bonen week je in een zuiveringszoutoplossing om ze 
makkelijk verteerbaar te maken.

	 	Maak je eigen sportdrank door Baking Soda te mengen met gekookt 
water en Keltisch zeezout.

	 	Maak luchtigere omeletten door een halve theelepel zuiveringszout 
per drie eieren toe te voegen.

	 	Het zuurgehalte van op tomaten gebaseerde recepten kun je verla-
gen door ze met een snufje zuiveringszout te besprenkelen.

	 	Rijsmiddel: voeg het samen met iets zuurs (bijv. karnemelk, yoghurt 
of citroen) aan het beslag toe.

	 	Om bittere en troebele thee te voorkomen voeg je simpelweg een 
snufje Baking Soda toe aan een liter vers gezette thee.

	 Voeg wat Baking Soda aan het water toe wanneer je eieren kookt. 
Je zult merken dat de schil dan veel makkelijker los laat wanneer je 
het ei pelt.

	 	Strooi wat Baking Soda op je vlees om het malser te maken.
	 	Je kunt Baking Soda gebruiken in de plaats van gist. Voeg een mes-

puntje Baking Soda toe om dingen luchtiger of anders gezegd, lich-
ter verteerbaar te maken.

	 	Heb je uien of look gesneden en stinken je handen een uur in de 
wind? Was ze dan eens met een oplossing van Baking Soda (ook 
citroen is hier goed voor), de reuk vervliegt zo.

In de keuken
	 	Strooi wat Baking Soda op de bodem van je oven, spuit het nat met 

een plantenspuit met water om de soda vochtig te maken en laat het 
een nacht weken. In de ochtend kun je de Baking Soda verwijderen 
en de oven gemakkelijk schoonmaken.

	 	Voeg twee flinke eetlepels Baking Soda toe aan het gewone afwas-
water met afwasmiddel en je merkt dat vet en etensresten verdwij-
nen als sneeuw voor de zon. Voorweken in het afwaswater bij extra 
hardnekkige vlekken. Thee- en koffieresten laten zich ook verwijde-
ren met een mengsel van water en Baking Soda.

	 	Baking Soda verwijdert op simpele wijze vet van potten en pannen. 
Maak een papje van water en Baking Soda en breng dit aan op de 
plekken die schoon moeten worden, spoel na ca. 10 minuten af.

Huishouding
	 	Schoonmaken van babyflesjes. Als je babyflesjes veilig wilt reini-

gen en ontgeuren ga je als volgt te werk: vul de flesjes met warm 
water en voeg er 1 theelepel Baking Soda aan toe. Schudden, goed 
naspoelen en schoonmaken zoals gebruikelijk. Voor extra reiniging 
en ontgeuren van de zuigflessen en -doppen kun je ze een nacht 
laten weken in een oplossing van 4 eetlepels Baking Soda op 1 liter 
warm water. De volgende dag spoelen en reinigen zoals gebruikelijk.

	 	Knuffels fris houden. Als je vindt dat Bruintje Beer een opfrisbeurt 
nodig heeft, strooi dan wat Baking Soda op zijn vacht en laat het 
gedurende 15 minuten intrekken. Daarna borstel je de resten gron-
dig af. De beer is weer zacht voor gebruik door je baby en Teddy zelf 
zal het ook waarderen.

	 	Allesreiniger. Meng 250 milliliter lauw water met 1 theelepel Baking 
Soda, 1 theelepel groene zeep en een scheutje citroensap. Je kunt 
dit mengsel in een sprayflacon gieten, zodat je het makkelijk kunt 
gebruiken en bewaren.

	 	Vloeren reinigen. Voor het verwijderen van vlekken en vuil op de 
vloer, meng je een half kopje Baking Soda in een emmer warm water 
en reinigt daarmee je vloer. Nadweilen met schoon water. Maar let 
op: dit is niet geschikt voor een gestoffeerde vloer en vloeren die 
met was bewerkt zijn! 
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	 	Toiletreiniger. Strooi een kopje Baking Soda in het toilet en giet 
daaroverheen 1 kopje azijn. Laat het 10 minuten bruisen en maak 
het toilet dan schoon met een borstel. 

	 	Bleekmiddel. Meng Baking Soda met citroenzuurpoeder (zie inter-
net) en je hebt een perfect bleekmiddel. Hiermee poets je je ligbad 
mooi schoon. Ook bleek je er vlekken mee uit kleren, doch gebruik 
dit niet bij te delicate stoffen.

	 	Schone stofzuiger. Zuig een handjevol Baking Soda op en je zult 
minder last hebben van vieze luchtjes uit je stofzuiger. 

	 	Overige geurtjes verwijderen: 
- zet een bakje met Baking Soda in je koelkast;
- strooi Baking Soda op de bodem van een vuilnisbak;
- strooi wat Baking Soda op je snijplank, schrob even en spoel 

daarna af;
- gooi een half kopje Baking Soda in de afvoer van je badkamer of 

keuken; 
- strooi ruim over het tapijt en laat het een nachtje liggen om het  

’s ochtends op te zuigen;
- bestrooi de bodem van de kattenbak;
- doe wat Baking Soda in (sport)schoenen als je ze niet gebruikt.

Overal zullen de ongewenste geurtjes verdwijnen. Je kunt de 
Baking Soda in een oud, schoon strooibusje doen om makkelijker 
te strooien.

	 	Frisse huisdieren. Sprenkel wat Baking Soda over de kam of borstel 
van je huisdier om zijn vacht en huid reukloos te maken.

	 	Mooie bloemen. Bloemen blijven langer mooi met een theelepel 
Baking Soda in het water.

	 	Bloedvlekken. Opgedroogde bloedvlekken laat je een paar uur 
weken in koud water met wat Baking Soda, daarna gewoon wassen 
en het is weer helemaal schoon. Bloedvlekken nooit met heet water 
schoonmaken!

	 	Fris matras. Wanneer je de bedden verschoont, strooi dan wat 
Baking Soda op de matrassen. Laat het een paar uur intrekken en 
zuig het dan op.

Gezondheid en verzorging
	 	Baking Soda is heel goed te gebruiken als mondspoelmiddel, je 

mengt een afgestreken theelepel Baking Soda in een glas water en 
gorgelt hiermee om je adem te verfrissen. Dit helpt ook bij keelpijn.

	 	Je kunt je tandenborstels ermee schoonmaken. Meng een kwart 
kopje water met eenzelfde hoeveelheid Baking Soda. Zet hier je bor-
stels in, laat een nachtje staan en maak ze daarna schoon.

	 Drink je op je nuchtere maag een glas water met een kwart thee-
lepel Baking Soda; moet je binnen vijf minuten (liefst binnen 2-3 
minuten) boeren, dan heb je voldoende maagzuur. Als je niet binnen 
deze tijd moet boeren heb je dus te weinig maagzuur.

	 	Veel mensen gebruiken Baking Soda als gezichtsscrub. Je maakt 
een pasta van drie delen Baking Soda en één deel water. Je brengt 
deze vervolgens in draaiende bewegingen aan op je gezicht en rei-
nigt je gezicht daarna met water.

	 	Te lang in de zon gezeten? Geen probleem. Mix Baking Soda met 
wat water en breng dit aan op de verbrande huid om de pijn te ver-
minderen. Al gauw treedt verlichting op.

	 	Voor het voorkomen van gespleten haarpunten doe je wat condi-
tioner in je hand en voegt daar een beetje Baking Soda aan toe. 
Daarna het mengsel goed schuimend aanbrengen in je haar.

	 	Doop je tandenborstel in een papje van Baking Soda om je tanden 
mee te poetsen. Poets je tanden zoals altijd om je tanden op een 
natuurlijke manier witter te maken. Let op: doe dit echter wel met 

Wat is Baking Soda?
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mate, want te vaak poetsen met Baking Soda kan je tandglazuur 
beschadigen!

	 	Shampoo. Als je vaak jeuk op je hoofd hebt kan het zijn dat je een 
allergie hebt voor de reguliere shampoos of dat deze niet altijd de 
hairstyling-resten goed wegwassen. Meng dan een 1 eetlepel Baking 
Soda met wat water en masseer dat op je hoofdhuid. Laat het geheel 
een paar minuten intrekken en spoel je haar dan goed uit. Eens per 
week voldoet. Je haren zullen op den duur ook nog eens minder 
snel vet worden.

	 	Om de pijn te verminderen bij een bijensteek of splinter en de angel 
makkelijk te verwijderen, maak je een papje van Baking Soda en 
water, breng je het papje aan, laat je het even intrekken en verwijder 
je vervolgens op deze manier de angel of splinter.

	 	Als je last hebt van waterpokken kun je, om het jeuken te verlichten, 
een half kopje Baking Soda toevoegen aan een lauwwarm bad.

	 	Bij verkoudheid of een verstopte neus maak je om je hoofd te ver-
lichten je eigen ‘dampschijven’ voor onder de douche. Je maakt deze 
van twee kopjes Baking Soda, 20 druppels eucalyptusolie en water. 
Voeg het water langzaam toe tot je een soort dikke pap hebt. Ver-
deel het mengsel over cakevormpjes en laat 24 uur gewoon drogen. 
Leg zo’n schijf op de grond in de douche en je hebt zo een prima 
‘stoombad’.

	 	Tegen misselijkheid: om hiervan verlost te worden los je een halve eet-
lepel Baking Soda op in een kopje warm water en drink je dit op. Dit is 
niet geschikt voor zwangere vrouwen, vanwege het hoge zoutgehalte!

	 	Als je last hebt van droge ellebogen meng je het sap van een citroen 
met Baking Soda tot een pasta. Je wrijft het op je ellebogen en laat 
het vervolgens een kwartiertje intrekken. Je verwijdert het goedje 
daarna met water en behandelt je ellebogen na met kokosolie.

	 	Tegen kiespijn: doop een natgemaakt wattenstaafje in de Baking 
Soda en wrijf daarmee over je tandvlees en de tand die pijnlijk is. Na 
een tijdje zal de pijn verminderen.

	 	Bij oververmoeide voeten en/of benen is een bad of voetbad een 
ware verkwikking. Strooi een ruime hoeveelheid Baking Soda in 
het warme water en voel de vermoeidheid uit je ledematen trekken. 
Daarna goed afspoelen en eventueel inwrijven met kokosvet.

	 	Verlichtende neusspray. Je mengt een theelepel Baking Soda met 
een beetje water (de Baking Soda moet net zijn opgelost) en doet dit 
in een klein flesje. Je kunt hier bijvoorbeeld een oud neussprayflesje 
voor nemen. Als je het op dezelfde wijze gebruikt als een neusspray 
zul je al snel verlichting bemerken.

	 	Natuurlijke deodorant. Dep met een poederkwast of een spons wat 
Baking Soda onder je oksels. Door de neutraliserende werking zul 
je geen last meer hebben van zweetlucht. Let op: het vocht verdwijnt 
hier niet mee!

Overige toepassingen
	 	Harde verfkwasten. Kwasten kun je vrij gemakkelijk weer als nieuw 

krijgen, door een halve liter water met een kwart kopje azijn en  
1 kopje Baking Soda te mengen in een pan. Zet je kwasten hier in en 
breng de vloeistof aan de kook. 

	 	Vlekken. Hardnekkige vlekken in kleding verdwijnen door ze een 
nachtje te laten weken in koud water waaraan een schepje Baking 
Soda is toegevoegd. 

	 	Een topper op elke kinderparty: ballonnen die zichzelf opblazen. Je 
vult een niet-opgeblazen ballon voor de helft met Baking Soda. Dan 
neem je een fles en vult deze voor eenderde met azijn. Plaats de 
ballon nu voorzichtig over de fles. Je tilt de ballon iets op zodat de 
soda in de fles valt, de ballon blaast zich nu vanzelf op door de che-
mische reactie.

	 	Heb je last van onkruid tussen de voegen van je tegels? Strooi er 
gewoon wat Baking Soda overheen en al het onkruid verdwijnt als 
sneeuw voor de zon.
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	 	Overlast van konijnen? Als je de bezitter bent van een moestuin en 
je hebt ongewenst bezoek van konijnen, strooi dan eenvoudigweg 
wat Baking Soda op de plaatsen waar je ze niet wilt hebben en de 
konijnen laten je moestuintje voortaan links liggen.

	 	Mieren. Hier kom je het eenvoudigst vanaf door wat Baking Soda te 
strooien over het spoor dat ze volgen.

	 	Gaten opvullen. Als je gaten in je muur hebt dan mix je Baking Soda 
met tandpasta (wel witte natuurlijk) en vult de gaatjes in de muur 
daarmee op. Vervolgens gewoon laten drogen.

	 	Stickerresten verwijderen. Meng water met Baking Soda tot je een 
pasta hebt en wrijf deze vervolgens zachtjes op de lijmresten. Daarna 
neem je alles af met een warme, vochtige doek.

	 	Luchtverfrisser. Meng 2 kopjes heet water met een royale eetlepel 
Baking Soda en een half kopje citroensap. Het geheel schudden tot 
de soda is opgelost. Giet daarna de vloeistof in een plantenspuit en 
spray elke keer dat je last hebt van muffe geurtjes.

	 	Wanneer je last hebt van theeaanslag in je theepot vul je deze met 
kokend water, knijpt een partje citroen uit in het water en voegt ook 
de schil toe samen met een flinke eetlepel Baking Soda. Vervolgens 
laat je de theepot een nachtje staan en wast hem de dag erna goed 
af. Je zult zien dat alle aanslag is verdwenen.

	 	Bij muffe boeken. Heb jij ook boeken die vochtig geworden zijn of 
niet meer zo fris ruiken? Strooi wat Baking Soda in het boek en laat 
het een tijdje luchten. Bij schimmel op een pagina kun je de soda 
inwrijven op de betreffende plekken en vervolgens het boek in de 
zon leggen.

	 	Barbecuerooster schoonmaken. Na een fijne barbecue is er niets 
vervelender dan de dag erna het rooster van de barbecue te moeten 
schoonmaken. Maak het jezelf gemakkelijk en reinig de BBQ met 
een schoonmaaksponsje met een mix van 1/4   kopje Baking Soda en 
1/4    kopje water. Spoel het rooster daarna goed af.

Hoewel dit slechts een beperkte opsomming is van de mogelijkhe-
den die Baking Soda heeft, hopen we toch dat je hiermee een indruk 
gekregen hebt dat dit produkt echt meer is dan een schoonmaakmid-
del of een handig hulpmiddeltje bij verkoudheid. 

Zo is onder meer vastgesteld dat de combinatie van citroen en 
Baking Soda een 10.000 keer sterker effect heeft dan chemotherapie! 

Wat interessanter is, is het feit dat de combinatie van het citroenex-
tract en zuiveringszout alleen kankercellen vernietigt, zonder nadelige 
gevolgen te hebben voor gezonde cellen en weefsels. 

Experimenten hebben aangetoond dat patiënten, gediagnosticeerd 
met kanker, die regelmatig citroensap en een theelepel bicarbonaat 
hebben gedronken wonderbaarlijke resultaten hadden. Deze hande-
ling kan de rampzalige bijwerkingen van chemotherapie niet genezen 
of voorkomen (zie de site van Pubmed* met vele wetenschappelijke 
onderzoeken en tik in sodium bicarbonate cancer).

Wat is Baking Soda?

Chocolade-walnootkoekjes met Baking Soda 

170 gram amandelmeel 
1/2 theelepel Baking Soda 
1/2 theelepel Keltisch zeezout 
110 gram roomboter 
85 gram kokosbloesemsuiker 
1/2 theelepel puur vanille-extract 
1 ei 
100 gram 80% chocolade, 
kleingehakt 
100 gram walnoten, kleingehakt 

Meng het amandelmeel, de Baking Soda en het zeezout door elkaar. 
Kneed de roomboter, kokosbloesemsuiker en het vanille-extract tot een 
romige massa. Voeg de eieren toe. Voeg de gemaakte meelmix geleidelijk 
toe. Roer als laatste de chocolade en de nootjes erdoor. 

Leg hoopjes beslag ter grootte van een walnoot op een met bakpapier 
beklede plaat, steeds met aardig wat tussenruimte, want ze lopen nog uit. 
Bak ongeveer 7 minuten in een voorverwarmde oven op 190 °C. 

Laat de koekjes afkoelen en bewaar ze in een goed sluitende trommel, 
het liefst met een kinderslot, want je bent ze zo kwijt . 

* http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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Inleiding

D it is de eerste medische boekbespreking van natriumbi-
carbonaat (baksoda of Baking Soda) in de geschiedenis 
van de geneeskunde en het gaat de manier waarop je over 

baksoda denkt, de manier waarop we geneeskunde bedrijven en de 
manier waarop we voor onze kinderen zorgen, drastisch veranderen. 

Ons leven wordt door natriumbicarbonaat makkelijker gemaakt, 
omdat er honderden manieren bestaan waarop je het kunt gebruiken. 
Het helpt je troep in en om het huis en troep in je lichaam op te ruimen.

Toen Hippocrates in 400 voor Christus zei: “Laat voeding je medicijn 
zijn”, kon hij niet vermoeden dat afzonderlijke vitaminen, mineralen en 
zelfs enzymen in geconcentreerde vorm konden worden ingenomen. 

Bijna vijfentwintighonderd jaar later gebruiken de beste artsen op de 
spoedeisende hulp en de intensive care iedere dag geconcentreerde 
voeding, inclusief Baking Soda, als geneesmiddel. Natriumbicarbo-
naat is een geneesmiddel van wereldformaat waarmee dagelijks op de 
spoedeisende hulp en de intensive care levens worden gered.

Tot op heden kon je alleen maar boeken vinden over het huishou-
delijk gebruik van baksoda en bleef het gebruik als geneesmiddel 
in nevelen gehuld. Maar dat is nu verleden tijd! Natriumbicarbonaat, 
scheikundig bekend als NaHCO3, is een soort zout dat vele namen 
kent, waaronder baksoda, dubbelkoolzure soda, zuiveringszout en 
natriumwaterstofcarbonaat.

Het wordt van nature in een kristallijne vorm aangetroffen, die tot 
een fijn poeder kan worden verwerkt. Het wordt al heel lang voor een 
verscheidenheid aan geneeskundige doeleinden aangewend, maar is 
geen farmaceutisch geneesmiddel. Natriumbicarbonaat is de aloude 
methode om het herstel van het bicarbonaatgehalte van het lichaam 
te	versnellen.	Bicarbonaat	is	het	ion	−	geladen	deeltje	−	dat	normaal	
gesproken voor de alkaliniteit verantwoordelijk is, oftewel voor het ver-
mogen van water om zuren te neutraliseren, oftewel om veranderingen 
in	de	pH	−	zuurgraad	−	te	weerstaan.	

* http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Baking Soda is ideaal voor het verwijderen van hardnekkig vuil op je handen.
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neerd, het volledige spectrum van de microbiële organismen bestrijkt. 
De effectiviteit van natriumbicarbonaat tegen bepaalde bacteriën en 

schimmels is bewezen, maar de rol ervan als desinfecterend middel 
tegen virussen is niet algemeen bekend. Concentraties van 5% en 
meer zijn effectief gebleken voor een 99,99% vermindering van de 
virale	titers	−	het	gehalte	aan	antistoffen	−	op	de	contactoppervlakten	
van voedsel, bij een contacttijd van één minuut.1

Veilig geneesmiddel tegen radioactieve vervuiling

Er bestaat een bijzondere reden waarom iedereen van Baking Soda 
af moet weten en het moet gebruiken. De straling van Fukushima is 
meedogenloos en neemt, naarmate zij zich verder en uitgebreider over 
onze schitterende planeet verspreidt, in ernst toe, en een van de meest 
krachtige toepassingen van natriumbicarbonaat is de toepassing als 
tegengif tegen de blootstelling aan straling.

Wat we, door het toestaan van kernenergie, kernwapens en bewape-
ning met verarmd uranium, onszelf en onze kinderen hebben aange-
daan, is een regelrechte schande. Zoals we in dit boek zullen zien, is 
Baking Soda een van de beste tegengiffen tegen stralingsvergiftiging. 
Je	kunt	het	makkelijk	en	goedkoop	oraal	−	via	de	mond	−	innemen	of	
het in het bad doen, en het biedt een zekere mate van bescherming. 

Het is dezelfde reden als waarom natriumbicarbonaat een uitste-
kende behandeling tegen kanker is. Onderzoek wijst uit dat natrium-
bicarbonaat de pH van de tumor verhoogt en spontane uitzaaiingen 
afremt.

Blootstelling aan straling en een toename van kanker zijn wiskun-
dig met elkaar verbonden, dus wat goed is voor het behandelen van 
kanker, is effectief voor de behandeling van blootstelling aan straling. 

Mijn schrijven over en werken met natriumbicarbonaat is begonnen 
toen ik ontdekte dat bicarbonaat door het leger bij blootstelling aan 
uranium werd gebruikt om de nieren te beschermen, en nadat ik van 
het werk van dr. Tullio Simoncini met natriumbicarbonaat bij kanker 
en het gebruik ervan als een schimmelwerend middel om candida-
infecties uit te roeien, had vernomen.

Inleiding

Natriumbicarbonaat neutraliseert zuur en beschermt de spijsverte-
ringsenzymen. Natriumbicarbonaat blijkt een van de nuttigste genees-
middelen te zijn, omdat het de basale menselijke fysiologie op zichzelf 
behandelt.

Natriumbicarbonaat wordt alleen als geneesmiddel aangemerkt 
wanneer	het	geïnjecteerd	wordt	of	intraveneus	−	in	een	ader	−	wordt	
toegediend. In andere gevallen is het een wettelijk goedgekeurd 
voedingsmiddel dat wereldwijd voor iedereen in de meeste natuur-
voedingswinkels, drogisterijen en/of via internet te koop is. Het is vol-
komen veilig, niet alleen omdat het lichaam het nodig heeft, maar ook 
omdat het in de maag, alvleesklier en nieren wordt aangemaakt.

Natriumbicarbonaat is voedsel, maar is ook een van de meest gecon-
centreerde, doelmatige geneesmiddelen ter wereld. De reikwijdte van 
de effecten ervan is enorm. Het bezit vaatverwijdende eigenschappen 
(het is een vasodilatator), verhoogt de vloeibaarheid van het bloed, 
vergemakkelijkt de levering van zuurstof door de bloedsomloop en 
ondersteunt	de	afgifte	van	zuurstof	door	het	hemoglobine	−	zodoende	
stroomt er meer zuurstof naar de haarvaten en de cellen. 

Door het Bohr-effect −	 hemoglobine	 heeft	 minder	 aantrekkings-
kracht voor zuurstof door het aan de omliggende weefsels af te geven 
−	wordt	meer	zuurstof	door	het	hemoglobine	vrijgelaten.

Bicarbonaat heeft ook een sterke ontstekingsremmende werking, 
helpt bij het ontgiften en neutraliseren van allerlei giftige stoffen en 
biedt een sterke en nagenoeg onmiddellijke verschuiving van de pH.

Farmaceutische bedrijven kunnen iedere prijs voor hun gevaarlijke, 
ondoelmatige geneesmiddelen vragen en doen dat ook. Maar directies 
van die bedrijven kunnen er slechts van dromen, dat zij een genees-
middel zouden kunnen maken, dat de fantastische medicinale eigen-
schappen van de eenvoudige en goedkope baksoda kan evenaren. 

De pH van het bloed is de belangrijkste factor voor de bepa-
ling van de toestand van de micro-organismen in het bloed

Natriumbicarbonaat werkt als een krachtig, natuurlijk en veilig, 
schimmelwerend middel, dat, wanneer het met jodium wordt gecombi-
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Natuurlijk kankermedicijn

Dit boek gaat over de toepassing van het goedkoopste, veiligste en 
misschien wel het effectiefste kankermedicijn dat er bestaat, en dat is 
de belangrijkste reden dat zo veel mensen in mijn schrijven over en 
onderzoek naar natriumbicarbonaat zijn geïnteresseerd. 

Het eenvoudige Baking Soda is een zeer belangrijk onderdeel van 
mijn protocol voor natuurlijke geneeskunde voor kanker (dat de voe-
dingsstoffen uit het hiervoor genoemde onderzoek omvat); in feite 
neemt het de tweede plaats direct achter magnesium in. (Een protocol 
is een set van afspraken hoe iets gedaan moet worden - vert.)

Mijn benadering van kanker en alle andere aandoeningen is een 
protocollaire benadering voor een krachtige, maar volkomen natuur-
lijke behandeling voor kanker. Deze benadering omvat krachtige niet-
giftige stoffen, zoals glutathion, jodium, selenium, vitamine C, licht en 
hitte, en andere stoffen die belangrijk worden geacht. De meesten van 
ons waren verbaasd te ontdekken dat een oncoloog (een kankerspeci-
alist) in Rome, dr. Tullio Simoncini, kankertumoren met natriumbicar-
bonaat vernietigt. 

Natriumbicarbonaat is veilig, zeer goedkoop en zeer effectief waar 
het kankerweefsel betreft. Het is een onweerstaanbaar, dodelijk gif 
voor kankercellen. Het treft de kankercellen met een schokgolf van 
alkaliniteit, wat veel meer zuurstof in de kankercellen toelaat dan ze 
kunnen verdragen. 

Kankercellen kunnen in de aanwezigheid van een hoog zuurstofge-
halte niet overleven. Natriumbicarbonaat is een tumormoordenaar, 
veiliger en effectiever dan wat dan ook. Dat betekent niet dat iedere 
patiënt die bicarbonaat gebruikt, gered wordt, maar hij zal er wel dege-
lijk mee geholpen worden.

Behandeling kan van slechts een paar weken tot verscheidene 
maanden in beslag nemen. Zelfs als iemand de kanker niet overleeft, 
dan zorgt het bicarbonaat voor comfort en verlichting van pijn. Wan-
neer de behandeling succesvol is, worden vervolgbehandelingen sterk 
aanbevolen. Op de lange termijn zijn gezonde gedragsveranderingen 
van het grootste belang. 

Bepaalde stoffen, zoals magnesium, bicarbonaat, jodium en sele-

Inleiding

De titel van mijn oorspronkelijke geschriften over bicarbonaat was 
Rich Man’s Poor Man’s Cancer Treatment en dat is het zonder twijfel. 
(De kankerbehandeling voor rijk en arm − red.) 

Dit boek zegt echter niet dat natriumbicarbonaat dé manier is om 
kanker te genezen, maar het zegt dat bijna iedere kankerpatiënt het 
zou moeten nemen, om daarmee de kans om kanker te overleven aan-
zienlijk te vergroten. Dit is uiterst belangrijk in een wereld waar één op 
de twee mensen vroeg of laat kanker krijgt, en dit eerder toe dan af 
lijkt te nemen.

Geneeskrachtig voedingsmiddel

Natriumbicarbonaat is geen farmaceutisch geneesmiddel, het is een 
voedingsstof die het lichaam iedere dag nodig heeft om te overleven. 
Letterlijk duizenden onderzoeken hebben een duidelijk en uitgespro-
ken verband tussen essentiële voedingsstoffen en kanker onthuld. 

Eén invloedrijk onderzoek (Ramesha et al., 1990) levert ons een 
krachtig voorbeeld. Een krachtige kankerverwekkende stof die als 
DMBA bekend staat, werd aan een groep vrouwtjesratten gegeven. 
Vervolgens werd de ratten geen, één van de vier, twee van de vier, drie 
van de vier of alle vier van de volgende voedingsstoffen gegeven: de 
mineralen selenium en magnesium en de vitaminen C en A.

Als er geen voedingsstoffen werden toegediend, ontwikkelden alle 
ratten borstkanker. Wanneer een van de voedingsstoffen werd gege-
ven ontwikkelden, afhankelijk van de voedingsstof, 46,4% tot 57,1% 
van de ratten tumoren. Wanneer twee van de vier voedingsstoffen in 
combinatie werden gegeven, verminderde het optreden van tumoren, 
afhankelijk van welke twee voedingsstoffen in combinatie werden 
gegeven, van 29,9% tot 34,6%. 

Het in groepen van drie toedienen van voedingsstoffen had een ver-
dere daling van het optreden van tumoren, tot ergens tussen de 16% 
en 23,1%, tot gevolg. En wanneer alle vier de voedingsstoffen tezamen 
werden gegeven, zakte het optreden van tumoren tot 12%. 

Menselijk DNA is voor 99% gelijk aan dat van ratten.
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umbicarbonaat en Baking Soda op het internet, en door de jaren heen 
ben ik voor veel daarvan verantwoordelijk. Het is moeilijk om niet door 
dergelijke getuigenissen te worden ontroerd. 

Velen doen dergelijke informatie echter als onwetenschappelijk af, 
maar toch is er niets onwetenschappelijks aan natriumbicarbonaat, 
omdat we het over basisscheikunde hebben.

De meeste ervaringen in dit boek zijn persoonlijke verhalen, maar 
door	het	boek	heen	deel	ik	de	klinische	−	direct	voor	de	arts	zichtbaar	
−	ervaring	van	professionals	en	de	conclusies	van	onderzoeken	en	rap-
porten.

Natuurlijke chemotherapie

De behandeling van kanker met natriumbicarbonaat richt zich op 
het leveren van een natuurlijke chemotherapie, op een manier die 
kankercellen effectief doodt en tegelijkertijd de wrede bijwerkingen en 
hoge kosten, die met de standaardbehandelingen met chemotherapie 
gepaard gaan, vermijdt.

Iedereen zou hiervan moeten weten en het is verraad aan de mens-
heid dat de meeste mensen er nog steeds geen weet van hebben. 
Daardoor blijven ze gespeend van de voordelen en het comfort die 
natriumbicarbonaat (en magnesiumbicarbonaat, en kaliumbicarbo-
naat, en zelfs calciumbicarbonaat) kan bieden.

In de winkel of via internet kost ± 450 gram natriumbicarbonaat een 
paar euro. Als je in de Verenigde Staten woont, kun je voor 50 dollar 50 
pond van dit hoogwaardige geneesmiddel krijgen. Voor het verkrijgen 
van de snelste, veiligste en zeker de goedkoopste antikankerbehande-
ling, die voor welke prijs waar dan ook te koop is, kun je het drinken of 
in je badkuip doen.

Voor minder dan een etentje in een restaurant heb je een niets-te-
verliezen-alles-te-winnen kankerbehandeling. Natriumbicarbonaat is 
een effectieve, veilige en snelwerkende tumorwerende stof. Het is een 
noodzakelijk kankermedicijn en oncologen gebruiken het stiekem al 
tientallen jaren om hun patiënten tegen de dodelijke chemicaliën van 
chemotherapie te beschermen.

Inleiding

nium, zijn minerale geneesmiddelen die we allemaal levenslang zouden 
moeten gebruiken. Het lichaam ondergaat een nooit eerder voorge-
komen belasting door een grote blootstelling aan straling (medische 
onderzoeken), blootstelling aan chemische stoffen en zware metalen, 
en de enorme explosie van microgolfzenders. 

Net als planten hebben we die mineralen hard nodig. 

Hier is het allemaal mee begonnen

Dr. Tullio Simoncini vertelt ons over zijn vroege ervaringen met 
bicarbonaat. “Een van de eerste patiënten die ik behandelde was een 
11-jarig kind; een geval waarvan meteen duidelijk werd dat ik op de 
goede weg zat. Toen het kind rond 11:30 met een geschiedenis van 
leukemie op de afdeling kinderhematologie werd binnengebracht, lag 
het in een coma.

Vanwege zijn aandoening was het kind van een klein dorp op Sicilië 
via de universiteiten van Palermo en Napels, waar hij verschillende 
kuren met chemotherapie had ondergaan, naar Rome gebracht. Zijn 
wanhopige moeder vertelde me dat ze al vijftien dagen niet met het 
kind had kunnen praten; dat wil zeggen, sinds het kind zijn reis langs 
de verschillende ziekenhuizen was begonnen. Ze zei dat ze er alles voor 
over had om de stem van haar zoon nog één keer te kunnen horen, 
voordat hij doodging.

Ik was van mening dat het kind door zowel de woekering van schim-
melkoloniën in de hersenen, als de giftigheid van de behandelingen die 
op hem waren uitgevoerd, comateus was geworden. Daarom kwam ik 
tot de conclusie, dat ik op een vermindering van de symptomen mocht 
hopen als ik de schimmelkoloniën met natriumbicarbonaatzouten zou 
vernietigen en tegelijkertijd de hersenen met glucose, die intraveneus 
werd toegediend, kon voeden en ontgiften.

En zo geschiedde. Na een continu, intraveneus infuus van bicarbo-
naat- en glucoseoplossingen trof ik het kind, toen ik rond zeven uur 
’s avonds weer naar de universiteit terugkeerde, pratend met zijn van 
geluk huilende moeder aan”, zei dr. Simoncini.

Er bestaat een verbazingwekkende hoeveelheid materiaal over natri-
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Iedereen die voor zeer giftige en gevaarlijke chemotherapie kiest, 
dient te worden gewaarschuwd dat de wetenschap aangeeft dat het 
weleens het natriumbicarbonaat, en niet de gifstoffen, zou kunnen zijn 
dat helpt. Is het niet misselijkmakend te bedenken dat patiënten een 
berg gif moeten innemen om hun behandeling met het goedkope en 
veilige bicarbonaat te kunnen krijgen? 

Het verhaal en de geschiedenis van chemotherapie zou aanzienlijk 
slechter zijn als natriumbicarbonaat niet al wijdverbreid bij kankerpati-
enten die chemotherapie krijgen, werd gebruikt.

Inleiding

Het geheime wapen van de oncoloog

Natriumbicarbonaat wordt voor, tijdens en na de toepassing van 
chemotherapie gebruikt.2 Onderzoek heeft reeds aangetoond hoe 
manipulatie van de pH van de tumor met natriumbicarbonaat, de che-
motherapie versterkt.3 Het wijst daarmee in de richting van het juiste 
gebruik van bicarbonaat als de belangrijkste geneeskrachtige stof met 
de potentie om mensen van hun kanker te genezen.

Vanaf het allereerste begin is natriumbicarbonaat samen met de 
eerste stof voor chemotherapie, mosterdgas, gebruikt. Mechloretha-
mine, ook bekend als chloormethine, mustine, stikstofmosterdgas en 
HN2, en verkocht onder de merknaam Mustargen, was het prototype 
van de medicijnen voor kankerbestrijdende chemotherapie. 

Het gebruik van mechlorethamine was het startsein voor het terrein 
van de kankerbestrijdende chemotherapie. Zonder Baking Soda zou 
de orthodoxe oncologie zichzelf nooit hebben kunnen vestigen, omdat 
alle patiënten waarschijnlijk te snel zouden zijn overleden.

Er worden ook allerlei soorten vloeistoffen (per infuus), en een medi-
cijn dat mesna wordt genoemd, bij de cyclofosfamide (een medicijn 
dat de celdeling remt) gegeven om irritatie van de blaas te helpen 
voorkomen.	Ook	wordt	natriumbicarbonaat	gegeven	−	gewoonlijk	als	
infuus	−	om	de	nieren te helpen beschermen.4

Deze medicijnen voor chemotherapie zijn vergelijkbaar met mosterd-
gas en zijn van het onderzoek naar chemische oorlogsvoering afgeleid. 
Instructies voor gebruik bevatten onder andere: sterk verdunnen met 
snellopend infuus. Als het infuus is afgelopen, dient een intraveneuze, 
bolusinjectie	−	het	in	één	keer	inspuiten	van	medicijnen	−	met	onge-
veer 200 cc te worden gegeven, om de bloedvaten te spoelen. 

De basisstoffen, die in intraveneuze spoelingen worden gebruikt, zijn 
natriumthiosulfaat5 en natriumbicarbonaat. Zonder de bicarbonaat- en 
thiosulfaatbuffers zouden de patiënten al snel aan de giftige chemo-
therapie bezwijken. (Een buffer is een opgeloste stof of een oplossing 
die veranderingen in de pH tegengaat.)

Het gebruik van mosterdgas in plaats van een aanzienlijk veiliger 
middel is een afschuwelijk schrikbeeld.



XXX 1

Natriumbicarbonaat, het unieke natuurlijke Eerste Hulpmiddel

Hoofdstuk 1

De grondbeginselen van 
bicarbonaat 

W anneer we op het randje van de dood zweven, doet bicar-
bonaat wat het moet doen. Natriumbicarbonaat is op de 
spoedeisende hulp een algemeen gebruikt geneesmid-

del. Het is een snelwerkend, veilig, geconcentreerd, te injecteren voe-
dingsmedicijn. Wanneer al het andere faalt, kan natriumbicarbonaat 
redding brengen. 

De geneeskunde op de spoedeisende hulp en de intensive care zou 
ernstig gehandicapt zijn als er geen bicarbonaat voorhanden was. En 
de nu al uitermate gevaarlijke chemotherapie zou, wanneer de chemi-
sche giffen van de chemotherapie in het lichaam worden gepompt, 
zonder bicarbonaat als buffer, zelfs nog dodelijker zijn.

Natriumbicarbonaat heeft een levensreddende geneeskracht. Het 
kan	 oraal,	 transdermaal	 −	 door	 de	 huid	 heen	 −	 of	 via	 verneveling	
worden gebruikt, en in de meer wanhopige medische situaties intra-
veneus of via een injectie door een arts of verpleegkundige worden 
toegediend.

Als je eens wilt meemaken hoe snel iemand gedurende de chemo-
therapie kan instorten, hoef je alleen maar te vergeten de bicarbonaat 
er doorheen te mengen en je stopwatch te pakken. De meeste artsen 
zijn zich er niet van bewust dat natriumbicarbonaat routinematig wordt 
gebruikt om ervoor te zorgen dat de giftigheid van de stoffen voor 
chemotherapie en de bestraling de mensen niet doden of hun nieren 
vernietigen. 

Natriumbicarbonaat werkt als een natuurlijke en veilige schimmel-
werende stof, die, gecombineerd met jodium, het totale spectrum van 
micro-organismen bestrijkt. De doelmatigheid van natriumbicarbo-
naat tegen bepaalde bacteriën en schimmels is aangetoond, maar de 
rol ervan als een desinfecterende stof tegen virussen is niet algemeen Wanneer al het andere faalt, kan natriumbicarbonaat redding brengen.
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bevolkingsgroei.” Het grote publiek begint erachter te komen hoe 
nuttig natriumbicarbonaat is. Baksoda verschuift van de koelkast naar 
een verbazingwekkende reeks van commerciële producten, van sham-
poo tot industriële schoonmaakmiddelen, tot tandpasta. Momenteel 
verschuift het naar de behandeling van kanker en andere chronische 
ziekten, waar er een wanhopige behoefte bestaat aan de bijna magi-
sche werking van natriumbicarbonaat op het chemisch evenwicht. 

De duidelijke boodschap van dit boek is dat er reden is om bij kanker 
en de meeste andere klinische situaties, aan zelfmedicatie met natri-
umbicarbonaat te gaan doen.

Hoe beïnvloedt natriumbicarbonaat het lichaam?
Er is vastgesteld dat natriumbicarbonaat niet, zoals gewoon tafel-

zout, de bloeddruk verhoogt. Wanneer je zout eet, zitten daar geen 
andere mineralen bij en dat is, in termen van de regulering van de 
bloeddruk, het grote verschil. Wanneer we ongeraffineerd, of puur Kel-
tisch zeezout gebruiken, zien we ook niet de stijging van de bloeddruk, 
die we wel bij geraffineerd zout zien, omdat alle voor het leven noodza-
kelijke mineralen aanwezig zijn.

Bicarbonaat heeft een sturende kracht op een centrale biologische 
as	van	leven	−	het	systeem	van	de	pH-buffer	en	dus	van	de	relatieve	
alkaliniteit van de weefsels in het lichaam. Iedere biochemische reactie 
is pH-gevoelig en enzymen zijn daar extra gevoelig voor. De hoogte 
van de pH beïnvloedt de activiteit van iedere functie van de stofwis-
seling,	die	 in	het	 lichaam	plaatsvindt.	De	pH	−	de	zuurgraad	−	heeft	
met het elektrische systeem en de celactiviteit van het lichaam te 
maken en met de manier waarop het enzymen, mineralen en vitami-
nen fasciliteert.

Iedereen die kanker heeft, en in feite iedere patiënt met een chroni-
sche aandoening, dient in gedachten te houden dat de pH de regelneef 
is, die de meeste processen in de cel controleert. De pH-balans van 
het menselijk bloed wordt door de medisch-fysiologische leerboeken 
als een van de belangrijkste biochemische evenwichten aangemerkt. 
(Fysiologie is de wetenschap van de werking van het lichaam. Fysiolo-
gisch is de werking van de cel betreffend.)

De pH van het lichaam is belangrijk, omdat de pH de snelheid van 
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bekend. Van natriumbicarbonaat is, bij een concentratie van 5% of 
meer, ontdekt dat het voor 99,99% effectief is bij het verlagen van de 
virale titers op de contactoppervlakken van voedsel bij een contacttijd 
van één minuut.1 

Het innemen van natriumbicarbonaat, of het nemen van een bad 
dat ermee is verzadigd, heeft een verschuiving naar een minder zure 
en meer alkalische pH van het lichaam tot gevolg. Dat komt omdat 
Baking Soda een elektrondonor is. Als de pH stijgt, stijgen ook het 
cellulaire	voltage	−	de	elektrische	spanning	in	de	cel	−	en	het	zuurstof-
gehalte in de cel.

Wanneer we natriumbicarbonaat als supplement gebruiken, verho-
gen we het voltage van de cel en stijgt het energie- en prestatieniveau. 
Natriumbicarbonaat staat al geruime tijd bekend als een uitstekend 
medicijn voor de nieren, en dialyseafdelingen gebruiken regelmatig 
bicarbonaat, maar willen dat, net als alle anderen, niet naar buiten 
brengen. Professionals willen niet op het gebruik van zo iets simpels, 
goedkoops en niet-farmaceutisch als Baking Soda worden betrapt.

Natriumbicarbonaat heeft een lange geschiedenis, want het is al 
meer dan 150 jaar als geneesmiddel in gebruik. Iedereen (in de VS) 
is met het merk Arm and Hammer bekend, maar er zijn maar weinig 
artsen of mensen die weten waarom het zo’n voortreffelijk geneesmid-
del is. Het geheim van natriumbicarbonaat is het bicarbonaat-ion. Niet 
het natrium!

Natriumbicarbonaat is een van de meest krachtige geneesmid-
delen die artsen op de spoedeisende hulp en intensive care tot hun 
beschikking hebben, omdat het bicarbonaat-ion in staat is om zich 
bijna	onmiddellijk	over	de	celfysiologie	−	de	werking	van	de	cel	−	uit	te	
storten. Het extra natrium is doorgaans niet nodig, maar het lichaam 
is altijd hongerig naar bicarbonaat, tenzij je in een maagdelijke vallei 
leeft, perfect voedsel eet en zuiver water drinkt.

Volgens Bryan Thomlison, directeur public relations van Church 
and Dwight, de grootste fabrikant van natriumbicarbonaat ter wereld, 
gevestigd in Princeton, New Jersey, gebruiken Noord-Amerikanen één 
miljard pond natriumbicarbonaat per jaar. 

“Het gebruik stijgt met 3% per jaar. Dat is tweemaal zo snel als de 



4 5

Natriumbicarbonaat, het unieke natuurlijke Eerste Hulpmiddel

externe pH beïnvloed. Belangrijke veranderingen in de pH kunnen 
niet alleen de vorm van een enzym veranderen, maar ook de vorm 
of	ladingseigenschappen	van	het	substraat	−	de	stof	waar	een	enzym	
op inwerkt.2 Wanneer de pH te laag is, wat betekent dat het lichaam 
bovenmatig zuur is, kan het substraat zich niet aan de actieve plek 
binden,	of	kan	het	geen	katalyse	−	versnelling	van	de	chemische	reac-
tie	−	ondergaan.	

Een verhoogde oxidatieve stress, hetgeen bijna altijd exponentieel 
samengaat met verandering van de pH naar de zure kant toe, is met 
name gevaarlijk voor de mitochondriën, die het meest onder de oxi-
datieve stress lijden. (Oxidatieve stress is een stofwisselingstoestand 
waarbij meer dan een normale hoeveelheid reactieve zuurstofverbin-
dingen, de vrije radicalen, in de cel worden gevormd. Mitochondriën 
zijn de energiecentrales van de cel.)
De	 epigenetica,	 die	 momenteel	 de	 traditionele	 genetica	 −	 erfe-

lijkheidsleer	 −	 begint	 te	 overschaduwen,	 beschrijft	 gewoonlijk	 hoe	
factoren als voedingspatroon en roken het gedrag van genen meer 
beïnvloeden dan erfelijkheid.

Elk enzym werkt binnen een smalle pH-draagwijdte. Er is een pH 
waarbij de enzymactiviteit het grootst is (de optimale pH). Dit komt 
omdat veranderingen in de pH de bindingen in het molecule en tussen 
de moleculen onderling kunnen maken of breken en daarmee de vorm 
en dus de doelmatigheid van het enzym kunnen veranderen.

De patiënt zich beter laten voelen
“Ik heb de behandeling met intraveneus natriumbicarbonaat voor-

namelijk als een naturopathische behandeling voor patiënten die 
consequent op allergenen reageren of die voor bepaalde chemicaliën 
gevoelig zijn, gebruikt. (Naturopathische geneeskunde is een alterna-
tieve behandelwijze met gebruikmaking van spirituele, emotionele, 
mentale en lichamelijke behandelvormen.)

Het is een geweldige behandeling tijdens de allergieseizoenen van 
voorjaar en herfst in Vancouver. Het alkaliniserende infuus met natri-
umbicarbonaat kan een allergische reactie, of een astma-aanval, vaak 
onmiddellijk stoppen, omdat een dergelijke reactie niet in een alkali-
sche omgeving kan voortduren. 
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de biochemische reacties bepaalt. Dat doet hij door zowel de snelheid 
van de enzymatische activiteit, als de snelheid waarmee de elektrische 
impulsen	door	ons	lichaam	bewegen,	te	controleren	−	hoe	hoger	de	
pH (meer alkalisch) van een stof of oplossing is, des te hoger de elek-
trische weerstand van die stof of oplossing is. 

Veranderingen in de pH van het lichaam hebben een sterk en diep-
gaand biologisch effect. Zelfs genen worden rechtstreeks door de 

Een aantal weken geleden heb ik uw boek over natriumbicarbonaat 
aangeschaft. Het heeft mijn leven veranderd. Ik geloof dat God via u 
en uw staf aan het werk is om het verhaal van het natuurlijk vermogen 
van het lichaam om zichzelf te genezen, mits het de juiste stoffen krijgt, te 
verspreiden. Dank u! 

Ik lees nu al geruime tijd uw nieuwsbrief en kwam toevallig uw boek 
over baksoda tegen. We hebben niet veel geld, maar ik had het gevoel dat 
uw onderzoek mij zou kunnen helpen. Ik kan u verzekeren dat binnen een 
week nadat ik uw boek had gelezen – en deed wat u zei – ik zo goed als 
vrij van netelroos was.

Ik ben met puur baksoda in water begonnen. Bah! Ik kon me er nau-
welijks toe zetten om het op te drinken. Maar ik ging voor de pH-balans 
waar u het over had. Ik las meer over de verschillende combinaties om het 
in te nemen en besloot om de ahornsiroop met baksoda in de verhouding 
3:1 te proberen. Dat werkte fantastisch en smaakt ook goed. Ik kon niet 
geloven dat ik zo veel suiker mocht eten!

Ik kan weer lachen en voel me geweldig. Mijn stemming is goed, ik voel 
me energiek en het allerbelangrijkste is dat de zwellingen en jeuk zijn 
verdwenen. Mijn haar wordt weer dikker. Mijn huid ziet er goed uit. Ik ben 
niet meer constant moe. Ik kan het verschil in mijn gezondheid niet geloven. 
Dank aan God voor zijn goedheid bij de inspiratie van uw werk.

Onlangs heb ik, na enige tips van u te hebben gelezen, Nascent jodium 
– lett. ontluikend jodium; jodium met een tekort aan elektronen – eraan 
toegevoegd. Ik had er inderdaad een tekort aan en dat lijkt aan de algehele 
gunstige effecten te hebben bijgedragen. Mijn kinderen hebben ook voor-
deel van dit onderzoek. Ik ben zo blij om een alternatief voor de reguliere 
geneeskunde te hebben ontdekt.

    — L C, Delaware, Verenigde Staten
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voorkomen. Antiseptische en antimicrobiële stoffen worden op levend 
weefsel	of	de	huid	toegepast	om	de	kans	op	infectie,	sepsis	−	bloedver-
giftiging; ontsteking van het hele lichaam als reactie op een bacteriële 
infectie	van	het	bloed	−	of	ontbindingsverschijnselen	te	verkleinen.

Over het algemeen worden antiseptische middelen van antibiotica 
onderscheiden vanwege hun vermogen om via het lymfstelsel ver-
voerd te worden, om bacteriën binnen in het lichaam te vernietigen. Ze 
worden ook onderscheiden van desinfecterende middelen, die micro-
organismen vernietigen die op niet-levende objecten worden aange-
troffen. (Het lymfstelsel is het systeem in het lichaam dat weefselvocht 
afvoert naar de bloedbaan.)

Er wordt een statistisch significante (p < 0,05) vermindering van het 
aantal gemuteerde streptokokken gezien wanneer bicarbonaat voor 
mondverzorging wordt gebruikt.

Sommige antiseptische middelen zijn ware ziektekiembestrijdende 
middelen,	die	 in	staat	 zijn	om	microben	−	eencellige	micro-organis-
men	zonder	celkern;	bacteriën,	schimmels,	algen,	etc.	−	te	vernietigen	
(bacteriedodend), terwijl andere bacteriostatisch zijn en alleen maar 
de groei van bacteriën voorkomen of afremmen. 

Antibacteriële middelen zijn antiseptische middelen, die het bewe-
zen vermogen hebben om tegen bacteriën op te treden, met name 
wanneer ze op systemen inwerken die alleen maar bacteriën doden. 
Microbiciden die virusdeeltjes doden, worden virusdodende of antivi-
rale middelen genoemd.

In een editie van het British Medical Journal uit 1947 schrijft dr. 
Hedda Gorz (Pools ziekenhuis in Storrington): 
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Sommige van mijn patiënten hebben ook baat bij het iedere avond 
innemen van een alkalische drank, om de symptomen van hun 
gevoeligheid voor chemicaliën te verminderen”, schrijft dr. Eric Chan. 
“Al mijn patiënten in Richmond en Vancouver hebben deze behande-
ling opmerkelijk goed verdragen. Zonder uitzondering zorgt de verho-
ging van de alkalische buffer van de weefsels bij zieke patiënten ervoor 
dat de patiënt zich beter voelt. Zoals hiervoor is vermeld, geldt dit met 
name voor patiënten die gevoelig voor chemicaliën zijn. 

Tevens kan het eigenlijk een geneeswijze zijn, in die zin dat we het 
vermogen van het lichaam om op een gezonde manier op schadelijke 
prikkels te reageren, versterken. Als ik bij dergelijke patiënten intrave-
neus natriumbicarbonaat gebruik, wordt het gedurende een periode 
van 4 tot 5 weken meestal tweemaal per week toegediend. Natriumbi-
carbonaat is een zeer effectieve manier om de gezondheid van de cel 
te verbeteren door het weefsel meer alkalisch te maken”, concludeert 
dr. Chan.

Het geven van natriumbicarbonaat via een continu infuus is met 
een verminderd optreden van een acuut nierfalen bij patiënten die een 
hartoperatie met gebruik van een hart-longmachine ondergaan, in ver-
band gebracht.3

Natriumbicarbonaat is de aloude methode om de terugkeer van het 
bicarbonaatgehalte in het lichaam naar normaal te versnellen. Bicar-
bonaat is anorganisch, zeer alkalisch en ondersteunt net als andere 
mineraalachtige stoffen een uitgebreide reeks van biologische func-
ties. 

Natriumbicarbonaat blijkt een van de meest nuttige geneesmid-
delen te zijn, omdat de werking van bicarbonaat op het lichaam fun-
damenteel voor het leven en de gezondheid is. Het is zo behulpzaam 
en elementair, dat het zelfs onmisbaar is bij de ondersteuning van de 
spermatozoïden tijdens hun zwemtocht naar de baarmoederhals.4

Bruikbaar in de meeste medische situaties
Natriumbicarbonaat (baksoda) is een ingrediënt van sommige 

mondwaters. Het werkt als een mechanische reiniger van tanden en 
tandvlees, neutraliseert de zuurproductie in de mond en wordt ook als 
een antiseptisch middel gebruikt om het optreden van een infectie te 
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en daardoor het immuunsysteem en het homeostatisch stelsel, dat de 
systemen van het lichaam helpt zich in stand te houden.

Als een eenvoudig tegengif om jezelf tegen neurologische schade te 
beschermen kan baksoda worden gebruikt. De pH van de hersenen is 
in feite betrekkelijk zuur vanwege het feit dat de hersenen in verhou-
ding tot hun gewicht de meeste zuurstof van het lichaam verbruiken, 
vandaar dat de hersenen betrekkelijk gevoelig voor beschadiging zijn.

Biologische behandeling voor autisme en PDD
Eén moeder schreef: “Het werkte bij mijn beide kinderen zo goed 

dat	de	Herxheimerreactie	−	ook	die-off-symptomen genoemd; een ver-
ergering	van	klachten	door	een	(te)	snelle	ontgifting	−	eigenlijk	niet	
noemenswaardig was, ondanks het feit dat beiden een hoog gehalte 
aan schimmels hadden.” 
Het	herstel	van	het	zuur-base-evenwicht	−	de	balans	van	de	pH	van	

het	bloed;	ligt	tussen	7,35	en	7,45	−	verlicht	ook	veel	allergieën.	
“Deze kinderen hadden ook ernstige stoornissen in hun elektroly-

tenchemie	en	hadden	de	neiging	om	acidotisch	−	van	acidose; te zuur 
bloed	door	 te	veel	zure	of	 te	weinig	alkalische	stoffen	−	te	zijn	(laag	
koolmonoxide). De gegevens die zich ontvouwden, waren fascinerend 
en gaven duidelijk de acidose en de toestand van zuurstoftekort (laag 
serumbicarbonaat = laag zuurstofgehalte) aan. 

Er werd kaliumbicarbonaat, natriumbicarbonaat, magnesiumbicar-
bonaat en dergelijke gebruikt. Nu begonnen we te begrijpen waarom 
er zo veel kinderen zijn die op gebufferde vitamine C (met kaliumbicar-
bonaat, calciumbicarbonaat, magnesiumbicarbonaat) reageerden en 
andere een specifiekere buffer nodig hadden (bij sommige kinderen 
was er bijvoorbeeld een sterk tekort aan niacine en die hadden niaci-
nebicarbonaat nodig)”, schreef Patricia Kane.

Het simpele huishoudproduct dat voor bakken, schoonmaken, bij-
ensteken en brandend maagzuur wordt gebruikt, is zo effectief dat het 
soms	voorkómt	dat	mensen	nierdialyse	−	kunstmatig	reinigen	van	het	
bloed;	 nodig	 bij	 nierfalen	 −	moeten	 ondergaan.	Of	 als	 ze	 al	 dialyse	
hebben dat dit het hele proces een beetje makkelijker maakt.

Natriumbicarbonaat wordt vaak als een maagzuurremmer gebruikt, 
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Bicarbonaat lotions
Je kunt ook een pasta van baksoda en water maken (3 delen 

baksoda op 1 deel water) en direct op de meer plaatselijke uitslag en 
irritaties smeren. Wanneer je deze methode gebruikt zal het water snel 
verdampen en een laag baksoda op de huid achterlaten. 

Natriumbicarbonaat is ook een geneesmiddel voor de behandeling 
van duizeligheid.5 

Het neurologische verhaal van natriumbicarbonaat is zeer interes-
sant. Als ik bijvoorbeeld per ongeluk producten gebruik die aspartaam 
bevatten, dat tegenwoordig in menige kauwgom en zelfs in supple-
menten voor kinderen (zoals Flintstones vitaminen) wordt aangetrof-
fen, zal de pH van mijn urine onmiddellijk zuur worden en naar een pH 
van 5,5 of lager gaan.

Het zenuwstelsel controleert de pH van het lichaam, zoals een ther-
mometer. Aspartaam breekt in de aanwezigheid van enzymen af in 
methanol en formaldehyde. Wanneer dat gebeurt, wordt het lichaam 
vrij snel zuur en vervolgens brandt het neurologisch stelsel zichzelf af, 

Tijdens de opstand in Warschau hadden we een tekort aan allerlei soor-
ten geneesmiddelen, met name antiseptische middelen.  We gebruikten een 
oplossing van 5% natriumbicarbonaat voor het verbinden van wonden en 
voor operaties. De resultaten bleken uitstekend te zijn.  We waren allemaal 
zeer tevreden over de verkregen resultaten en ik heb daar later in mijn ver-
dere praktijk gebruik van gemaakt.  Twee maanden lang werden patiënten 
in kelders en andere zeer ontoereikende omstandigheden, zonder water of 
medicijnen, behandeld.

Terwijl we onder dergelijke verschrikkelijke omstandigheden werkten  
– veldhospitalen die in kelders en schuilkelders waren opgezet – werden 
alle patiënten met wonden die open, smerig en met stof van de gebombar-
deerde huizen waren vervuild, alleen behandeld met de 5% oplossing van 
natriumbicarbonaat, het enige dat daar verkrijgbaar was. 

Alle zware gevallen in die slecht geventileerde kelders werden na een 
verband met deze oplossing draaglijk, zelfs open wonden van de longen, 
die, zoals iedere chirurg weet, berucht zijn vanwege hun stank.
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Hoofdstuk 2

De vier bicarbonaatzusters

D e vermindering van het bicarbonaatgehalte in het bloed 
is de oorzaak van veroudering en ziekte, niet het gevolg 
van veroudering. Zolang we het bicarbonaat in het bloed 

kunnen aanvullen, hoeven we niet zo snel te verouderen. Er zijn ver-
schillende manieren waarop we het bicarbonaatgehalte kunnen verho-
gen, en het gebruik van natriumbicarbonaat is de belangrijkste manier.

Het transportsysteem van bicarbonaat is een eenvoudig, maar cen-
traal onderdeel van de normale lichaamsfuncties. Daarom hoeft het 
geen verrassing te zijn dat een verstoring van het bicarbonaattransport 
aan veel ziekten ten grondslag ligt.1

Het bicarbonaat-ion (HCO3
-) kan niet door biologische membranen 

heen. Daarom zijn gespecialiseerde plasmamembraan-transporteiwit-
ten (bicarbonaattransporteurs) nodig om de beweging van het bicar-
bonaat-ion in en uit de cellen te vergemakkelijken. Bicarbonaat is een 
base*. Daarom brengt de door de transporteiwitten vergemakkelijkte 
instroming van het bicarbonaat-ion de alkalisatie van de cel teweeg. 
De uitstroming van het bicarbonaat-ion veroorzaakt op zijn beurt ver-
zuring. 

Fysiologisch gezien, dient het transportsysteem van bicarbonaat 
om:

	 de pH van de cel te regelen;
	 de pH van het hele lichaam te regelen;
	 het volume en de uitscheiding van vloeistoffen van de cel te regelen;
	 het belangrijkste afvalproduct van de stofwisseling (kooldioxide/

bicarbonaat-ionen [CO2/HCO3
-]) op te ruimen.

*(Een base is een loog, het tegenovergestelde van een zuur. Alkali-
satie is het basisch, minder zuur maken van een oplossing.)

die oraal wordt ingenomen om een bedorven maag of om brandend 
maagzuur te behandelen. Het kan oraal ook worden gebruikt om chro-
nische vormen van metabole acidose te behandelen, zoals bij chro-
nisch nierfalen en renale tubulaire acidose. 

(Metabole acidose is te zuur bloed, veroorzaakt door te veel zure of 
te weinig alkalische stoffen in het bloed, als gevolg van een stoornis in 
de stofwisseling. Renale tubulaire acidose is te zuur bloed doordat de 
nierbuisjes (tubuli) niet voldoende zuren kunnen afvoeren.)

Natriumbicarbonaat kan ook nuttig zijn bij de alkalisering van de 
urine en bij de behandeling van een overdosis aan aspirine en nierste-
nen van urinezuur.

In het geval van respiratoire acidose verschuift het ingebrachte bicar-
bonaat-ion	de	koolzuur/bicarbonaatbuffer	van	het	plasma	−	de	bloed-
vloeistof,	ook	serum	genoemd	−	naar	links,	waardoor	de	pH	stijgt.	Het	
is om die reden dat natriumbicarbonaat bij een onder medisch toezicht 
uitgevoerde reanimatie wordt gebruikt. 

Een bicarbonaatinfuus is alleen geïndiceerd wanneer de pH van het 
bloed	opvallend	laag	is	(<	7,1	−	7,0).

Er zijn zo veel medische situaties waar natriumbicarbonaat van nut bij 
kan zijn. Voordat we het gebruik van natriumbicarbonaat bij de behan-
deling van kanker, nieraandoeningen, astma en diabetes bespreken, 
moeten we eerst naar de fundamentele reden kijken waarom natri-
umbicarbonaat zo goed werkt en waarom het hebben van voldoende 
bicarbonaat in het bloed belangrijk voor onze gezondheid is.




