
Je bent niet ziek, je hebt dorst!
Behandel dorst niet met medicijnen!

Krijg je krachtige gezondheid 
weer terug met water

Gebaseerd op meer dan twintig jaar van klinisch en we-
tenschappelijk onderzoek naar de rol van water in het 
lichaam laat deze baanbrekend arts zien hoe water –  
jazeker, water – een verbazingwekkende reeks medische 
aandoeningen kan verhelpen. 

Dit boek introduceert de nieuwe ontdekking dat onop-
zettelijke uitdroging veel pijnlijke, degeneratieve ziekten 
veroorzaakt. Het verklaart het directe verband tussen een 
tekort aan water in het lichaam en overgewicht, kanker 
en depressie.

Dit kan het belangrijkste boek zijn
dat je ooit gelezen hebt ...

De wijsheid van water

•  Ontdek hoe water de enzymen die vet verbranden stimuleert en het gewicht 
permanent verlaagt met 15-25 kg, zonder enige inspanning

• Ontdek hoe water hydro-elektrische energie in iedere cel van je lichaam maakt, 
waardoor het de neiging om constant te eten vermindert

•  Ontdek hoe de meeste mensen aankomen omdat ze dorst met honger  
verwarren

•  Ontdek hoe water je natuurlijke antikankermedicijn is
•  Ontdek waarom je hersens de “schone energie van water” liever hebben dan 

de “vuile energie van bewerkt voedsel”

Laat me je het recept geven voor het beste medicijn ter wereld. Je hebt geen dok-
tersrecept nodig. Het is overal verkrijgbaar en het kost bijna niets. Het heeft geen 
gevaarlijke bijwerkingen. Het is het medicijn dat je lichaam nodig heeft wanneer 
het gestrest is. Het is gewoon, normaal, ordinair water; alles wat het industriële 
systeem van je lichaam nodig heeft.
             Dr. F. Batmanghelidj

www.succesboeken.nl
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Met alle respect heb ik de vrijheid genomen u te tutoyeren. 
Dit boek is in de mannelijke vorm geschreven. Uiteraard heb ik 
respect en bewondering voor de vrouwelijke lezer van dit boek.

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

In dit boek zijn medische termen en benamingen niet te vermijden. 
Op pagina 325 is een verklarende woordenlijst opgenomen.
Met speciale dank aan onze vertaler die dit boek voor de niet 
medische lezer leesbaar maakte.

De uitgever
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De informatie en aanbevelingen over het drinken van water in 
dit boek, zijn gebaseerd op training, persoonlijke ervaring, 
zeer uitgebreid onderzoek en andere publicaties van de schrij-

ver over het onderwerp waterhuishouding van het lichaam.
 De schrijver, uitgever en vertaler van dit boek verstrekken geen 
medisch advies, noch schrijven ze, direct of indirect, het gebruik voor, 
of het onderbreken van het gebruik, van welke medicatie als vorm van 
behandeling dan ook, zonder advies van de behandelend arts.
 Het doel van de schrijver is het aanbieden van informatie, gebaseerd 
op de meest recente kennis van de microanatomie en moleculaire fysi-
ologie − de wetenschap die zich bezighoudt met de werking van het 
lichaam − over het belang van water voor het welzijn.
 En het is zijn doel zowel het publiek als de medische professionals te 
informeren over de schadelijke effecten van chronische, onopzettelijke 
uitdroging van het lichaam, van kindertijd tot de oude dag.

 Dit boek is niet bedoeld als een vervanging van goed medisch advies 
van een arts. �ntegendeel, het is hoogst wenselijk om de informatie in 
dit boek met de behandelend arts te delen. 
 Het gebruik van de informatie en de aanbevelingen die hier beschre-
ven worden, geschiedt op eenieders eigen risico. Het aannemen van 
de informatie dient strikt volgens de instructies die hierin beschreven 
worden, te geschieden. 
 Ernstig zieke mensen met een verleden van ernstige aandoeningen 
en die onder professionele begeleiding vallen, met name diegenen met 
ernstig nierfalen, moeten geen gebruik maken van de hierin beschre-
ven informatie zonder het toezicht van hun behandelend arts.
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 Alle aanbevelingen en procedures hierin opgenomen, zijn gemaakt 
zonder garanties van de zijde van de schrijver of de uitgever, hun verte-
genwoordigers of hun werknemers. De schrijver of zijn erfgenamen en 
uitgever wijzen iedere verantwoordelijkheid in verband met het gebruik 
van de informatie die hierin gepresenteerd wordt af. 
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“De oplossing van één man voor de uit de pan rijzende kosten van de 
gezondheidszorg: water.”
Paul Harvey

“Met dank aan Dr. Batmanghelidj. �k zet uw boek direct naast de Bijbel 
en ik lees ze allebei.”
Dick Gregory

“Nogmaals bedankt. U heeft de wereld echt verbeterd.”
Amazon.com reviews

“De grootste op zichzelf staande ontdekking in de geschiedenis van 
de wereld.”
Trevor James Constable
Schrijver, historicus, spreker, wetenschapper
Borderlands Quarterly Journal of Borderland Research

“Het waterprincipe bezit een overtuigende logica, maar zet veel van de 
huidige medische praktijk op zijn kop. Of het werkt? Je hoeft alleen 
maar de kraan open te draaien om dat uit te vinden.”
The European, London, december 1995

“Hij argumenteert een nieuwe wetenschappelijke benadering die de 
klinische geneeskunde op zijn kop zet.”
The Daily Telegraph, London, England
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“�k was met name met stomheid geslagen door de heldere beschrijving 
van Dr. Batmanghelidj van hoe een gebrek aan water de belangrijkste 
oorzaak is van hoge bloeddruk, die 50 miljoen Amerikanen treft.”
Julian Whitaker, M.D., Health & Healing

“Er wordt beweerd dat vissen zich waarschijnlijk niet bewust zijn van 
de aanwezigheid van water; dit boek laat zien dat wij het maar weinig 
beter hebben gedaan. We hebben vooral symptomen behandeld en 
vaak nog verkeerd ook, maar meesterwerken ontstaan om een para-
digmaverschuiving teweeg te brengen. Als we dat leren, kunnen we de 
gang van onze patiënten op hun veel te snelle weg naar alle vlees, een 
halt toe roepen.”
Een paradigma is een basisset van wetenschappelijke opvattingen.
Book reviews, Journal of Clinical Gastroenterology

“De grootste ontdekking in de wereld op het gebied van de gezond-
heid.”
Sam Biser, The University of Natural Healing

“Na vele recente werken van Dr. Batmanghelidj gelezen te hebben, 
waaronder het juweel van een boek Water, het goedkoopste medicijn, 
is het vrij duidelijk dat zijn werk revolutionair is en bijna alle ziekten 
bij elkaar veegt. Als internist en cardioloog vind ik zijn werk indrin-
gend, krachtig en fundamenteel. Dit is voor ons allemaal een Godsge-
schenk.”
Dan C. Roehm, M.D., F.A.C.P.

“Van de hak op de tak springend, het zichzelf in de knoei brengen 
met complexe oplossingen en onderwijl de diepere betekenis van het 
eenvoudige negeren! De omstandigheden hebben Dr. Batmanghelidj 
geholpen om de elegante betekenis van die ene factor op te merken 
die we vaak over het hoofd zien: water.”
Jule Klotter, Townsend Letter for Doctors

“Dr. Batmanghelidj heeft het fenomeen van de pijn en de waterhuishou-
ding van het lichaam onderzocht. Zijn onderzoek, dat in verschillende 
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wetenschappelijke tijdschriften is gepubliceerd, heeft er toe geleid dat 
hij het over pijn heeft als “een bewezen, maar zelden herkend signaal 
van een plaatselijk tekort aan water in het lichaam.” 
The Rotarian

Dokter ontdekt remedie tegen maagzweer: “Het begon met een patiënt 
die op een avond aan ondraaglijke pijn van een maagzweer leed. De 
dokter behandelde hem met 500cc water.
 De pijn werd minder hevig en verdween vervolgens helemaal. De 
arts was daarvan zo onder de indruk dat hij zes keer per dag twee 
glazen water voorschreef en bereikte daarmee een ‘klinische’ genezing 
van de maagzweer.”
The New York Times “Science Watch”

“Wanneer Dr. Batmanghelidj aan een glas water denkt, denkt hij er niet 
aan in termen van half vol of half leeg. Hij denkt eraan als overlopend 
van essentieel levensvocht. Hij denkt eraan als de oplossing van alle 
ziekten en de bewerkstelliger van een hoge leeftijd. Hij denkt eraan als 
de trend van de toekomst.”
The Washington Times

Een medische atoombom!
“Nieuw! Dit boek, geschreven door een hooggewaardeerd arts, slaat in 
als een medische atoombom − een totaal nieuw paradigma van oor-
zaak en preventie van vele degeneratieve aandoeningen! Je bent het 
aan jezelf verplicht om dit ongelooflijke boek te lezen.”
Nutri-Books

“�n een nieuw en zeer controversieel boek, Water, het goedkoopste 
medicijn, zegt hij dat we zijn vergeten hoe we op de talloze dorstsigna-
len moeten reageren. 
 Maar als we in plaats van pijnstillers en andere medicijnen gewoon 
heel veel kraanwater gaan drinken, zullen we waarschijnlijk merken 
dat niet alleen de pijn, maar ook de aandoening voor altijd zal verdwij-
nen.”
The Independent, London, England

Aanbevelingen
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“De gemiddelde Amerikaan is bedroevend onkundig op het gebied 
van water. De meeste mensen denken dat ze genoeg water drinken, 
maar dat doen ze niet. Het boek van Dr. Batmanghelidj zal een bewe-
ging onder het publiek veroorzaken over de wonderen van water.”
The Connection Newspaper

“Maagpijn, migraine, allergieën, astma, en zelfs artritis, kunnen alle-
maal symptomen van uitdroging zijn, die makkelijk genezen kan 
worden met een paar extra glazen kraanwater.
 Maar alleen drinken wanneer je dorst hebt zal je niet van genoeg 
water voorzien, aldus Dr. Batmanghelidj, van wiens controversiële 
boek Water, het goedkoopste medicijn vorig jaar in de Verenigde 
Staten tienduizenden exemplaren zijn verkocht.”
Daily Mail, London, England

“De boeken van Dr. Batman zitten vol gezond verstand en eerlijk advies. 
De door hem voorgestelde behandeling van ziekten gaat terug tot aan 
de basis, de oorzaak ervan, en iedereen die gelukkig genoeg is om de 
boeken te lezen zal niet teleurgesteld worden door die aankoop.”
Laurence A. Malone, M.D., Ph.D.,
Deken van academische zaken,
The Learning Centre for College Sciences, Ohio

“�k beschouw uw inzichten als een van de meest verbazingwekkende 
die ik in de geneeskunde ben tegengekomen. 
 Zestien jaar een eigen praktijk in verloskunde en gynaecologie en 
acht jaar als huisarts hebben mij het inzicht verschaft dat de mogelijk-
heden van uw voorstellen waardeert.”
L.B. Works, M.D., F.A.C.O.G.

“Batmanghelidj heeft ons stap voor stap door deze realiteit geleid en 
weeft een schitterende tapisserie, zo niet de lijkwade van de reguliere 
geneeskunde − we kunnen niet allebei gelijk hebben.”
The Biotron Connection
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“De schrijver concludeert, op basis van zijn uitputtend klinisch en 
wetenschappelijk onderzoek, dat het lichaam veel verschillende dorst-
signalen kent. Veel verschillende symptomen en tekenen van uitdro-
ging zijn tot op heden beschouwd als klassieke aandoeningen van het 
lichaam.”
Frontier Perspectives, The center for frontier sciences at 
Temple University

“Na vele jaren van studie en het uitoefenen van de geneeskunde, is 
het zowel bevredigend als verfrissend om de oplossing voor veel dege-
neratieve aandoeningen te ontdekken die in Water, het goedkoopste 
medicijn zo mooi door Dr. Batmanghelidj wordt uitgelegd.
 Dit soort informatie vult een leegte in de traditionele opleiding.”
Robert Battle, M.D.

“Dank u voor het tijdige advies over het gebruik van de combinatie 
van water en zout om mijn astma te behandelen ... Het heeft niet alleen 
mijn hoesten verminderd, maar het heeft het helemaal doen verdwij-
nen. Nogmaals hartelijk bedankt voor het meedelen van dit inzicht in 
ingewikkelde problemen.”
Jose A. Rivera, M.D.

“Het is een goed geschreven boek en makkelijk te begrijpen. �k denk 
dat het lezen van dit boek verplicht gesteld moet worden op de basis-
school, op het middelbaar en hoger onderwijs. Het zal heel wat ziekten 
en lijden voorkomen met nagenoeg geen extra kosten.”
Hiten Shah, M.D.,
San Jacinto Medical Clinic, CA.

“Batmaghelidjs boek Water, het goedkoopste medicijn slaat de spijker 
op zijn kop, punt uit.”
Arthur Moll, D.C.

Aanbevelingen
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Small Press Selection:
“Water, het goedkoopste medicijn, een gezondheidsboek, geschreven 
door een arts die holistische en medische feiten over de effecten van 
water en de genezende mogelijkheden ervan voor vele aandoeningen 
combineert.
 Er is voor dit boek gekozen omdat water een onderwerp is dat zich 
op een toenemende bewustwording onder het publiek mag verheugen 
en omdat de schrijver geloofwaardig is.”
Jan Nathan, Executive Director
Publishers Marketing Association

“Beide boeken en de uitgever brengen het soort nieuws dat je leven 
kan veranderen. Los van argumenten en tegenargumenten, heeft Dr. 
Batmanghelidj werkelijk iets te pakken.”
The Book Reader

Geen pillen! Geen pijn! Geen grapje! Genezing van artritis in je keuken 
− ontdekking van arts geneest voor een paar cent per dag.
National Examiner, 14 december 1993

“U geeft de meest elegante beschrijving van gewrichtspijn die ik ooit 
gelezen heb!”
Perry A. Chapdelaine, Sr., M.A.
Executive Director
The Artritis Fund/The Rheumatoid Disease Foundation

“Fantastisch! Uw hypothese is nu net de doorbraak in de gevestigde 
overtuigingen die megastappen creëert in de etiologie − de leer van de 
oorzaken van ziekten.”
Edmund H. Handwerger, D.D.S., M.P.H. 

“Hij heeft met succes allergieën, astma, artritis − gewrichtsontstekin-
gen − hoofdpijn, hoge bloeddruk, maagzweren en meer behandeld 
met de meest eenvoudige oplossing: water.”
Nexus Magazine, Australië, januari 1996
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“Batmanghelidj geeft voorbeelden van patiënten die zijn advies gevolgd 
hebben met het gebruik van gewoon kraanwater, die positieve resulta-
ten hadden met het verlagen van de bloeddruk, met vermindering van 
allergische reacties en met gewichtsverlies.
 Hij gaat zelfs zo ver, dat hij het gebrek aan water met depressie in 
verband brengt.”
The Irish Times

“Het lijkt wijs om de logica van het natuurlijke en eenvoudige in de 
geneeskunde aan te hangen, zoals dat in het boek Water, het goed-
koopste medicijn aangemoedigd wordt.”
Monsignor Philip A. Gray

“De inhoud van uw boek is een enorme stoot frisse lucht en het bevat 
veel hoop voor het menselijk ras.
John B. Morgan − rechter, Californië

“�k beschouw de informatie van Dr. Batman als door God gezonden. �k 
bid dat ook u baat zult hebben van deze pijnverminderende en levens-
verlengende onthullingen.”
Lloyd Palmer, Straws in the Wind Newsletter, februari 1996

“Terwijl dit controversiële boek stilletjes wereldwijd ondersteuning 
krijgt, legt de arts achter een van de meest buitengewone theorieën 
in de geneeskunde uit waarom hij de conventionele wijsheid de rug 
heeft toegekeerd en zijn patiënten met water en niet met medicijnen 
behandelt.”
Daily Mail, Engeland, 27 augustus 2001 

“Revolutionaire medische doorbraak: het nieuwe waterprogramma om 
af te vallen! Leer hoe je 15 kilo kunt wegdrinken.”
Finola Hughes
All my Children TV series
Women’s World (omslag)
4 september 2001

Aanbevelingen
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“De ontdekking van Dr. Batmanghelidj met betrekking tot water was 
onmisbaar bij mijn herstel. Zonder had ik niet kunnen herstellen.
Lorraine Day, M.D.
Positive Press
Interview met Bob Butts
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F ereydoon Batmanghelidj, M.D. was een internationaal bekende 
onderzoeker, auteur en pleitbezorger van de natuurlijke genees-
kracht van water.

Hij is geboren in 1931, in �ran. Hij bezocht het Fettes College in Schot-
land en studeerde af aan St. Mary’s Hospital Medical School of London 
University onder Sir Alexander Fleming, een gedeelde Nobelprijswin-
naar voor de ontdekking van penicilline.

Dr. Batmanghelidj beoefende de geneeskunde in het Verenigd 
Koninkrijk voordat hij terugging naar �ran, waar hij een sleutelrol 
speelde in de ontwikkeling van ziekenhuizen en medische centra. Hij 
heeft ook meegeholpen aan het oprichten van sportprojecten voor de 
jeugd in �ran, waaronder het �ce Palace in Teheran, het eerste schaats- 
en sportcomplex van het Midden-Oosten.

Bij het uitbreken van de �raanse Revolutie in 1979 werd Dr. Batman-
ghelidj als politiek gevangene gedurende twee jaar en zeven maan-
den opgesloten in de beruchte Evin-gevangenis. Daar ontdekte hij de 
geneeskracht van water. 

Op een nacht moest Dr. Batmanghelidj een medegevangene behan-
delen voor een verlammende maagpijn als gevolg van een maagzweer. 
Daar hij geen medicijnen tot zijn beschikking had, gaf hij hem twee 
glazen water. Binnen acht minuten was de pijn verdwenen. Hij moest 
iedere drie uur twee glazen water drinken en was voor zijn resterende 
verblijf in de gevangenis van vier maanden geheel pijnvrij.

Dr. Batmanghelidj heeft 3.000 medegevangenen succesvol behan-
deld met water voor door stress veroorzaakte maagzweren. 
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Tijdens zijn verblijf in de gevangenis deed hij uitgebreid onderzoek 
naar de geneeskrachtige effecten van water bij het voorkomen en ver-
lichten van vele pijnlijke degeneratieve aandoeningen. 

Evin bleek een ideaal ‘stresslaboratorium’, en in weerwil van een 
eerder aangeboden vrijlating, koos Dr. Batmanghelidj ervoor nog een 
extra vier maanden in de gevangenis te blijven om zijn onderzoek naar 
de relatie van uitdroging en bloedende maagzweren af te ronden.

De publicatie van zijn bevindingen verscheen als redactioneel 
commentaar van de Journal of Clinical Gastroenterology − het spe-
cialisme dat zich bezighoudt met het onderzoek van maag- en darm-
ziekten − van juni 1983. De New York Times Science Watch maakte 
melding van deze ontdekking op 21 juni 1983.

Na zijn vrijlating uit de gevangenis in 1982 ontsnapte Dr. Batman-
ghelidj uit �ran en vluchtte naar Amerika. Hij begon zijn onderzoek 
naar het effect op het menselijk lichaam van chronische, onbewuste 
uitdroging aan de Foundation for the Simple in Medicine − Stichting 
voor leken op geneeskundig gebied.

Zijn bevindingen werden gepubliceerd in de Journal of Science in 
Medicine Simplified van de Foundation in 1991 en 1992. Ze kunnen 
gelezen worden op de website www.watercure.com.

Dr. Batmanghelidj schreef zijn eerste zelfhulp-
boek Water, het goedkoopste medicijn* in 1992, 
waarin hij stelt dat een droge mond geen betrouw-
bare indicatie is van uitdroging. Het lichaam geeft 
een tekort aan water aan door het produceren van 
pijn. 

�n feite produceert uitdroging pijn en vele dege-
neratieve aandoeningen, waaronder astma, artri-
tis, hoge bloeddruk, angina, diabetes 2, lupus en 
multiple sclerose. 

De boodschap van Dr. Batmanghelidj aan de wereld is: “Je bent niet 
ziek, je hebt dorst. Behandel dorst niet met medicijnen.” 

Dr. Batmanghelidj wijdde de laatste 20 jaar van zijn leven aan het 
bevorderen van de publieke bekendheid over de genezende kracht van 

* uitgegeven door Succesboeken.nl, mei 2009
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water. Hij heeft in honderden radio- en televisieprogramma’s opgetre-
den en gaf overal in de wereld lezingen. Hij heeft een berg waardevolle 
kennis nagelaten in de vorm van zes boeken en meer dan een dozijn 
audio- en videoseminars. 

Zijn werk heeft een internationale gemeenschap gecreëerd die de 
natuurlijke genezing van de Water Cure heeft omarmd. Zijn baanbre-
kende boek Water, het goedkoopste medicijn is in tientallen talen 
vertaald en hij gaat door met het inspireren van lezers over de hele 
wereld.

Dr. Batmanghelidj is gestorven aan de complicatie van een longont-
steking op 15 november 2004 in Virginia, USA. Hij is slechts 73 jaar 
geworden.

Moge dit boek een voortzetting zijn van een roepende in de woestijn.

Biografie
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danKbetuIGInG

w

Mijn dank gaat uit naar twee vooraanstaande kankeronderzoe-
kers van onze tijd, Dr. M. Jawed �qbal en Dr. John G. Delinas-
sios, voor hun aandeel in de evolutie van mijn visie op de 

paradigmaverschuiving in de medische wetenschap, bij andere voor-
aanstaande kankeronderzoekers in 1987 en voor de publicatie van 
mijn lezing op hun conferentie voor toekomstige verwijzing. Een para-
digma is een basisset van wetenschappelijke opvattingen.

M. Jawed �qbal, Ph.D. was in 1986 de onderzoeksdirecteur en hoofd 
van de Tumor Biology Unit van het Department of Surgery aan de 
Kings College School of Medicine and Dentistry van de London Uni-
versity toen hij voor het eerst bekend raakte met mijn bevindingen dat 
uitdroging de voornaamste oorzaak is van pijn en ziekte, waaronder 
kanker. 

Hij werd door de Foundation for the Simple in Medicine − Stichting 
voor de leken op het gebied van geneeskunde − gevraagd om mijn 
stelling, dat chronische, onopzettelijke uitdroging de oorzaak is van 
kankervorming in het lichaam, te beoordelen.

�n de traditie van alle chemici besteedde hij zes maanden aan het 
proberen te ontdekken welk bestanddeel zich ontwikkelt tot de actieve 
stof die kanker veroorzaakt.

Toen hij geen specifiek bestanddeel kon vinden die de vorming van 
kankercellen mogelijk zou kunnen veroorzaken, was hij boos over de 
verspilde tijd.

�k wees hem erop, dat wanneer het lichaam chronisch en in toe-
nemende mate uitgedroogd raakt, bij meerdere systemen de regule-
rende fysiologische functies − functies met betrekking tot de werking 
van het lichaam − in de war raken.
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Dat gaat zelfs zo ver, dat dat kanker tot gevolg kan hebben, doordat 
alle controles en de balans in de chemie van het lichaam verdwijnen.

�n eigen woorden beschrijft hij wat er vervolgens gebeurde: “Plotse-
ling werd ik me bewust van een totaal nieuwe horizon in het onder-
zoek. 

Een volgende, zes maanden durende, beoordeling van de manier 
waarop de systemen ziekte benaderen, maakte een vierdimensionale 
visie op het verschijnen van ziekte mogelijk.

Opeens klonk de systeembenadering van de stichting als start-
punt voor toekomstig onderzoek absoluut aannemelijk − tegelijkertijd 
toonde het de ondoelmatigheid aan van de opgeloste-stoffenbenade-
ring tegenover de kunst van het oplosbare.” 

John G. Delinassios, Ph.D., is de oprichter van het �nternational 
�nstitute of Cancer Research in Griekenland en hoofdredacteur van het 
internationaal gezaghebbende blad Anticancer Research.

Dr. �qbal en Dr. Delinassios kwamen met elkaar in contact en hebben 
besloten om een internationale workshop voor kankeronderzoekers te 
houden om mijn fysiologische benadering van kankervorming in het 
lichaam aan te horen en te bespreken.

Deze conferentie heeft van 15-18 oktober 1987 in Chalkis, Grieken-
land, plaatsgevonden. 

Mijn lezing: ‘Pain: A Need for Paradigm Change’ − Pijn: de nood-
zaak tot paradigmaverschuiving − is gepubliceerd in het Anticancer 
Research: International Journal of Cancer Research and Treatment, 
Vol.7, nr.5B (sept.-okt. 1987).

Onder de vooraanstaande kankeronderzoekers die zich bewust 
werden van de waarde van de systeembenadering in het toekomstig 
kankeronderzoek en de betekenis ervan herkenden, was Professor  
G. P. Murphy, de toenmalige directeur van de Cancer Research  
Society.

Ach, als het gebruik van water voor het voorkomen van kanker com-
merciële waarde had gehad, zou het inmiddels een grondig onderzocht 



21

proces zijn en zou dit boek − de enige gepubliceerde informatie over 
chronische, onopzettelijke uitdroging en de vorming van kanker − 
overbodig zijn.

F. Batmanghelidj, M.D.

Oktober 2004

Dankbetuiging
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Van de schrIjVer

w

De informatie en aanbevelingen over water drinken die in dit 
boek worden aangeboden, zijn gebaseerd op mijn training, 
persoonlijke ervaring, zeer uitgebreid onderzoek en andere 

publicaties van mij over het onderwerp waterhuishouding van het 
lichaam. 

�k geef geen medisch advies en geef geen voorschrift om medicij-
nen als vorm van behandeling te gaan gebruiken of te stoppen zonder 
het advies van een behandelend arts, direct of indirect. 

Mijn bedoeling is uitsluitend het aanbieden van informatie over water 
voor het welzijn en om het publiek te informeren over de schadelijke 
effecten van chronische uitdroging van het lichaam, van kindertijd tot 
oude dag. 

Alle informatie is gebaseerd op de meest recente kennis van de 
microanatomie en moleculaire fysiologie; fysiologie is de wetenschap 
die zich bezighoudt met de werking van het lichaam. 

Dit boek is niet bedoeld als vervanging van deugdelijk medisch 
advies van een arts. �ntegendeel, het delen van de informatie in dit 
boek met de behandelend arts wordt sterk op prijs gesteld. 

Het toepassen van de informatie en aanbevelingen in dit boek is 
voor ieders eigen risico. Het aannemen van de informatie moet met 
volledige inachtneming van de aanwijzingen, die in dit boek gegeven 
worden, gebeuren.

Ernstig zieke mensen met een verleden van ernstige aandoeningen, 
die onder professioneel toezicht staan, met name diegenen met een 
ernstige nieraandoening, mogen geen gebruik maken van deze infor-
matie zonder overleg met hun behandelend arts of huisarts.
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Dit boek is bedoeld om jouw ogen te openen voor nieuwe moge-
lijkheden die uiteindelijk de wereldwijde samenleving uit de donkere 
periode van de geneeskunde zullen bevrijden.

Een donkere periode die gebaseerd is op het gebrek aan wetenschap-
pelijke kennis van het menselijk lichaam en het bedrog door degenen 
die de status quo handhaven en geld verdienen aan dat proces.

�k dring er bij je op aan om eerst meer over dit onderwerp te lezen 
voordat je de informatie voor je eigen persoonlijke problemen met je 

gezondheid gaat gebruiken.
Dit verzoek is bedoeld om je te 

beschermen tegen overhaaste con-
clusies zonder de gevolgen daar-
van te overzien.

Alle aanbevelingen en proce-
dures in dit boek worden zonder 
garanties van de schrijver of de uit-
gever, diens vertegenwoordigers of 
werknemers gemaakt.

De schrijver en de uitgever vrijwa-
ren zich van alle aansprakelijkheid 
met betrekking tot het gebruik van 
de informatie die in dit boek wordt 
gepresenteerd.

— Fereydoon Batmanghelidj, M.D.
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Voorwoord

w

Als 73-jarige arts schaam ik me over de manier waarop we de 
farmaceutische industrie ons eerbiedwaardig beroep hebben 
laten gijzelen en controle hebben gegeven over onze pennen 

om hun chemicaliën voor te schrijven. Chemicaliën die duidelijk 
mensen kwaad doen en dood maken. �k zal op de volgende bladzijden 
het bewijs hiervoor aandragen.

Hier wil ik mijn grieven over sommige professoren en academici 
uiten, die stilte betrachten wanneer ze met hun duidelijk foutieve uit-
spraken geconfronteerd worden. 

Wanneer hun uitspraken onder een vergrootglas gelegd worden, 
wordt duidelijk dat het de bedoeling is om de status quo in de genees-
kunde te beschermen, waar de farmaceutische industrie de meedo-
genloze koning is.

Mijn geweten staat mij niet toe mijn mond te houden. Toen ik in 
1982 naar Amerika kwam, kwam ik aan in de hoop dat mijn baan-
brekende ontdekking van de pijnverminderende eigenschappen van 
water door het een of andere opleidingsinstituut opgepakt zou worden 
en, na verificatie, een positief verschil in het leven van mensen over de 
hele wereld zou maken.

Dat gebeurde niet, maar ik ben niet gestopt. Om mijn onderzoek 
voort te zetten, werd door een persoonlijk vriend van mij de Founda-
tion for the Simple in Medicine − de Stichting voor de leken op het 
gebied van geneeskunde − opgericht.

Verder onderzoek onthulde waar de geneeskunde van de 20ste 
eeuw in de fout is gegaan − op zo’n manier, dat uitingen van uitdroging 
gezien worden alsof het ziekten met onbekende oorzaak zijn. 
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Ze werden en worden nog steeds met giftige chemicaliën behandeld 
− terwijl het enige dat het lichaam nodig heeft is dat diens dorst gelest 
wordt!

Helaas, noch de National �nstitutes of Health, de American Medi-
cal Association, noch het Department of Health and Human Services 
waren geïnteresseerd.

De National �nstitutes of Health (N�H) zijn in de Verenigde Staten 
een instituut van de overheid voor medisch onderzoek. De American 
Medical Association (AMA) is te vergelijken met de Koninklijke Neder-
landse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst (KNMG).

Het Department of Health and Human Services is te vergelijken met 
het ministerie van Volksgezondheid.

De N�H slaagde er in feite in om mijn presentatie over de neuro-
transmitter histamine − een stof die nodig is voor de prikkeloverdracht 
tussen zenuwen onderling en tussen zenuwen en spieren − uit het ver-
slag van de first Alternative Medicine Conference in Chantilly, Virginia, 
van 12-16 september 1992 te censureren.

Die presentatie ging over histamine als de voornaamste coördinator 
van water in het lichaam.

De N�H heeft ook de nationale geneeskundige bibliotheek verboden 
om de artikelen te indexeren die door de stichting zijn gepubliceerd. 
Zelfs dat stopte me niet. �k richtte Global Health Solutions op en bracht 
mijn bevindingen rechtstreeks naar het publiek in de vorm van boeken 
en audio’s.

Via het medium talk-radio ben ik begonnen het publiek te onderwij-
zen over het belang van een goede verzadiging en het niet wachten tot 
je dorst hebt met je lichaam van water te voorzien.

�n minder dan tien jaar steeg de verkoop van flessenwater en de 
meeste mensen lijken een fles water met zich mee te nemen wanneer 
ze op weg zijn.

 Deze verandering in de gewoonten van het drinken van water bij 
jonge Amerikanen moet het ‘ziekenzorgsysteem’ van dit land hebben 
gealarmeerd. Het ziekenzorgsysteem gedijt op het dorstig houden van 
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mensen en ze van medicijnen te voorzien naar een vroege dood. Toen 
werd er iets gedaan, dat ik als misdadig beschouw: mensen ervan te 
weerhouden water te drinken om dorst te voorkomen. Het kunnen niet 
de frisdrankenverkopers geweest zijn die hier achter zaten, omdat de 
‘grote jongens’ in deze industrie meer geld met flessenwater verdienen 
dan ze met frisdranken doen.

Vanuit het niets verschenen er meldingen over een artikel in de Jour-
nal of Physiology van Dr. Heinz Valtin van het Dartmouth College, in 
de belangrijkste dagbladen en in nationale televisieprogramma’s alsof 
het een belangrijke doorbraak in de geneeskunde betrof, die de levens 
van miljoenen zou redden.

Het artikel vertelde mensen dat ze moesten wachten met het drinken 
van water tot ze dorst kregen. Zo’n ongewone, wijdverspreide instruc-
tie kon alleen maar het herstel van de voormalige, wetenschappelijk 
achterlijke visie op dorst ten doel hebben. 

Een visie die de toekomst van het ziekenzorgsysteem veilig stelt en 
ervoor zal zorgen dat het geneeskundige bedrijf zich nogmaals zal uit-
breiden en zal groeien, ten koste van de gezondheid en zuurverdiende 
welvaart van de samenleving.

�k kon het niet aanzien dat mijn jarenlange onderzoek naar pijn en 
water geen effect zou hebben door de systematische verspreiding van 
de foutieve en schadelijke visie van Dr. Valtin.

Hij beveelt aan, dat mensen moeten wachten met het drinken van 
water totdat ze dorst hebben − juist datgene dat ze in het verleden deden 
en dat het monsterlijke medische moeras heeft gecreëerd waarin we 
ons nu bevinden.

�k heb een wetenschappelijk weerwoord op het artikel van de goede 
dokter geschreven en het naar de redacteur van het fysiologieblad 
gestuurd dat dit artikel gepubliceerd had. �k heb zelfs met hem in Ber-
lijn waar hij les gaf gesproken. Hij was in het geheel niet geïnteresseerd 
om mijn weerwoord te publiceren. 

Na een rondje langs de bladen en tijdschriften om het publiek te 
waarschuwen dat ze niet moeten wachten met water drinken totdat ze 
dorst krijgen, heeft de Townsend Letters for Doctors and Patients, de 

Voorwoord
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Rolls Royce onder de publicaties van de alternatieve geneeskunde, het 
artikel in het januarinummer van 2003 gepubliceerd.

Toen werd het gepubliceerde artikel naar de meeste kranten gestuurd 
die Dr. Valtins visie in de hoofden van het publiek hadden gezet. Niet 
een daarvan wilde zelfs maar naar de informatie kijken; ze wilden dui-
delijk de knuppel niet in het hoenderhok bij de commerciële medicijn-
pushers gooien.

Het feitelijke artikel is op de website www.watercure.com gezet, zodat 
mensen het kunnen lezen en voor zichzelf de geldigheid ervan kunnen 
beoordelen. �k neem hem ook op aan het eind van dit voorwoord

 �k vond dat er een eind moest komen aan het bedrog van het 
behandelen van dorstige mensen met medicijnen die hun ziek maken 
en vroegtijdig laten overlijden. De medische praktijk dient zich weer 
opnieuw uit te vinden op de aloude basis van integriteit, inlevingsver-
mogen en eerlijkheid.

Je hebt nu een idee hoe de kaarten in het nadeel van het Ameri-
kaanse volk geschud zijn, om onmiddellijk voordeel te hebben van 
mijn soort waarheid in de geneeskunde − Je bent niet ziek, je hebt 
dorst, waar het in dit boek om gaat.

De media zullen met dit boek hetzelfde doen als wat ze met de 
andere boeken hebben gedaan: ze zullen het niet promoten, omdat ze 
dan het inkomen uit de reclamegelden van de farmaceutische indu-
strie mogelijk mislopen.
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een brIef en een artIKel oVer 
wachten tot je dorst hebt, 

dIe je Gelezen moet hebben

w
Brief aan Dr. Lawrence Appel

Professor Lawrence Appel, M.D., M.P.H.

Voorzitter van de Food and Nutrion Panel van de National Academy of 
Sciences.*

26 februari 2004
Geachte Dr. Appel,

Rapport zegt: Volg je dorst. Washington Post, 
donderdag 12 februari 2004

Fout! Een groot deel van de mensen wordt ziek als gevolg van chro-
nische, onopzettelijke uitdroging doordat ze niet merken dat ze dorst 
hebben!

 De visie van uw NAS-forum over wachten met water drinken totdat 
je dorst hebt, is precies wat er met de geneeskunde in Amerika mis is. 
Het is mogelijk de enige oorzaak van de uit de hand lopende kosten 
van het ‘ziekenzorgsysteem’ in dit land.
 Daarom hebben we een ziek zorgsysteem in de plaats van een 

* het voedsel- en voedingsforum van de NAS; te vergelijken met de KNAW,
  Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
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gezondheidszorgsysteem dat verstand heeft van het voorkomen van 
ziekte, in plaats van dat het mensen medicaliseert, totdat ze met mil-
joenen tegelijk steeds zieker worden.
 Tenminste 200.000 daarvan overlijden jaarlijks door problemen die 
verband houden met medicijngebruik. 
 Dit is de reden dat chemische stoffen die bij behandeling van patiën-
ten worden gebruikt, na hartaandoeningen en kanker, de derde meest 
voorkomende, goedgekeurde en beschermde doodsoorzaak in dit 
land is. Meer nog dan andere ziekten.
 Geen van de eerbiedwaardige leden van uw forum, wiens rapport 
het nieuws van alle belangrijke media haalde, schijnt zich ervan bewust 
te zijn dat PA Phillips et al. in een artikel aangetoond hebben dat de 
scherpte van het dorstgevoel na een bepaalde leeftijd verloren gaat.
 Zelfs tot op het punt dat duidelijk uitgedroogde ouderen de nood-
zaak van het drinken van water niet meer voelen en het water dat bij 
hen neergezet wordt niet pakken. Anders zou uw forum in hun rapport 
andere bewoordingen hebben gebruikt. 
 Hij heeft dat gepubliceerd in het New England Journal of Medicine, 
september 1985: Reduced thirst water deprivation in healthy elderly 
men − Verminderde dorst tijdens watergebrek bij gezonde oudere 
mannen.
 De senioren zijn het ziekste deel van onze samenleving als gevolg 
van het wachten met drinken totdat ze dorst hebben, precies wat uw 
rapport de mensen adviseert te doen.
 Erger nog, het forum schijnt zich niet bewust te zijn van de primaire 
rol van de neurotransmitter histamine als de coördinator van de water-
huishouding. 
 Een neurotransmitter is een stof die nodig is voor de prikkelover-
dracht tussen zenuwen onderling en tussen zenuwen en spieren.
 Histamine wordt steeds meer aangemaakt als het lichaam uitge-
droogd raakt en veroorzaakt daarbij de belangrijkste plaatselijke 
pijnen en systemische reacties, zoals allergieën, astma, ‘ontstekingen’ 
enzovoort.
 Ze zijn zich ook niet bewust dat water de beste natuurlijke antihista-
mine is, en dat water het beste, natuurlijk diureticum − plaspil − is, dat 
in plaats van medicijnen voor dat doel gebruikt zou moeten worden.
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 Met hun zeer beperkte kennis over het proces van het regelen van 
water in het menselijk lichaam, zal het dicteren aan mensen om alleen 
water te drinken als ze dorst krijgen, zonder twijfel kwaad doen aan 
degenen die vol vertrouwen de informatie toepassen.
 De samenvatting van een presentatie over histamine is bijgevoegd.
 Uw forum heeft herhaald wat Heinz Valtin M.D., emeritus hoogleraar 
van de Dartmouth Medical School in het American Journal of Physio-
logy in augustus 2002 heeft gepubliceerd.
 Mijn bijgevoegde artikel ter weerlegging van de verouderde opvat-
tingen van Dr. Valtin over het opwekken van het dorstgevoel door de 
nieren − ‘Waiting to Get Thirsty Is to Die Prematurely and Very Pain-
fully’ − ‘Wachten tot je dorst hebt, betekent een vroegtijdige en zeer 
pijnlijke dood’ − is gepubliceerd in de Townsend Letters for Doctors 
and Patients in januari 2003.
 Dit artikel staat ook op www.watercure.com.
 Dit artikel legt duidelijk uit waarom de gewaardeerde leden van 
uw forum het gepubliceerde materiaal over onopzettelijke uitdroging 
opnieuw dienen te bekijken en het zwaartepunt van hun rapport ‘wach-
ten met water drinken totdat je dorst hebt’ zo snel mogelijk dienen te 
herzien.
 Ze dienen te beseffen dat het lichaam vele andere noodsignalen voor 
dorst heeft, die het signaal van een droge mond voorgaan. Ze dienen 
de mensen te adviseren dat het beter is om zich liever te oververzadi-
gen − ter voorkoming van uitdroging − dan om met het drinken van 
water te wachten tot uitdroging een ‘droge mond’ veroorzaakt.
 Een groot deel van de mensen wordt ziek als gevolg van een lokaal 
optredende chronische, onopzettelijke uitdroging die ontstekingen 
veroorzaakt zonder ‘dorst’ te hebben.
 De leden van uw forum dienen te beseffen dat water bovenaan de 
lijst van voedingstoffen hoort te staan. 
 Per slot van rekening is het het belangrijkste instrument voor het 
vrijmaken van energie − zijn chemische hydrolytische werking − voor 
alle functies van het menselijk lichaam. (Hydrolyse is het losmaken, 
ontbinden, breken of splitsen van stoffen onder invloed van water 
− vert.) Mensen die water drinken om dorst te voorkomen zijn goed 
bezig. Ze voorkomen de aandoeningen die door uitdroging worden 

Een brief en een artikel die je gelezen moet hebben
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veroorzaakt, waarvan we in de geneeskunde veronderstelden dat het 
deze of gene ziekte was die we met inventieve cocktails van giftige 
medicijnen behandelen.
 Dit is de zwarte bladzijde van de moderne geneeskunde die te kijk 
komt te staan als de schandelijke, toegestane en beschermde medi-
sche onwetendheid die het is.
 De bijgesloten boeken Water, het goedkoopste medicijn (uitgegeven 
door succesboeken.nl, 2009, NL) en Water Cures: Drugs Kill (uitgege-
ven door Global Health Solutions, 2005, V.S.) en mijn bijgevoegde arti-
kel − 20th Century Medicine: The product of 100 Years of Darkness 
− 20ste-eeuwse geneeskunde: het product van 100 jaar duisternis − 
verduidelijkt bovenstaande punten.
 Deze brief zal ook op onze website worden gezet en een kopie zal 
naar de redactie van de Washington Post worden gestuurd en naar 
anderen die uw rapport bij het publiek onder de aandacht hebben 
gebracht.
 Mensen moeten weet hebben van het feit dat de deugdelijkheid van 
de visie van uw forum over alleen water drinken als je ‘dorst’ krijgt − 
dorst in de traditionele betekenis van het woord zoals het in het rapport 
vermeld wordt − professioneel, klinisch en wetenschappelijk ter dis-
cussie staat. (Klinisch betekent: direct voor een arts zichtbaar, zonder 
hulponderzoek − vert.).
 �k hoop dat u in de ware traditie van academici ons een kort ant-
woord zult willen geven, zodat dat bij deze brief op onze website gezet 
kan worden. Bij voorbaat dank.

Hoogachtend,
F. Batmanghelidj, M.D.
www.watercure.com

Cc.: overige leden van het Food and Nutrition forum, NAS-redactie, 
De Washington Post, LA Times en andere.
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Artikel gepubliceerd in:

“Wachten tot je dorst hebt komt neer op 
een vroegtijdige en zeer pijnlijke dood.”

F. Batmanghelidj, M.D.

Heinz Valtin, M.D., een emeritus hoogleraar op de Dartmouth Medical 
School, heeft de mening geuit dat er geen wetenschappelijke waarde 
zit in het dagelijks drinken van acht glazen water van 250 ml en het 
niet wachten met het corrigeren van uitdroging totdat je dorst hebt.

Juist deze visie, die in het American Journal of Physiology van 
augustus 2002 is gepubliceerd, ligt aan de basis van alles wat er fout is 
aan de moderne geneeskunde. Dit kost ons land $ 1,7 triljoen per jaar 
en stijgt ieder jaar met 12 procent.

De visie van Dr. Valtin is net zo absurd als wachten tot de laatste fase 
van een dodelijke infectie voordat je de patiënt de juiste antibiotica 
geeft. Zijn visie is op de foutieve veronderstelling gebaseerd dat een 
droge mond een accuraat signaal van uitdroging is.

Net als de collega’s van wie hij zegt dat hij ze geraadpleegd heeft, 
schijnt Dr. Valtin zich niet bewust te zijn van een belangrijke ommekeer 
in de geneeskunde. 

Alle oude opvattingen zijn op de verkeerde veronderstelling geba-
seerd dat het de opgeloste stoffen in het lichaam zijn die alle functies 
regelen en dat het oplosmiddel geen directe rol speelt bij de lichame-
lijke functies.

�n medische opleidingen wordt geleerd dat water geen zelfstandige 
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functie in de stofwisseling heeft. Dat water alleen maar een oplosmid-
del is, een verpakkingsmateriaal en een middel van transport; dat 
water geen rol in de stofwisseling heeft.

�k ben dit niveau van onwetendheid op een medische faculteit uit de 
�vy League tegengekomen. (De �vy League is een samenwerkingsver-
band van acht top-universiteiten in het noordoosten van de Verenigde 
Staten. Het zijn Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Prin-
ceton, Pennsylvania en Yale − vert.).

�k kwam dat tegen bij een andere vooraanstaande hoogleraar fysi-
ologie, die, net als Dr. Valtin, de regelmechanismen van water door 
de nieren bestudeerde en dat aan medische studenten en doktoren 
onderwees.

 Pas toen ik vroeg wat ‘hydrolyse’ was, viel het kwartje en gaf hij 
het wetenschappelijke feit toe dat water een voedingsstof is en inder-
daad een dominante rol in de stofwisseling van alle fysiologische func-
ties bezit.

De nadruk die Dr. Valtin op de rol van de nieren bij de waterhuishou-
ding legt, beperkt zijn kennis van de mechanismen van het lichaam bij 
een tekort aan water. 

Hij lijkt zijn visie op het dorstmechanisme van het lichaam te base-
ren op de cruciale rol van vasopressine, een hormoon dat de productie 
van urine tegengaat, en het renine-angiotensinesysteem, de stoffen die 
betrokken zijn bij de programma’s voor de beheersing van de water-
huishouding, wanneer het lichaam al uitgedroogd is.

Hij denkt echt dat uitdroging een toestand van het lichaam is wan-
neer 5 procent van de totale hoeveelheid water verloren is gegaan. Hij 
vindt dat je moet wachten bij een dergelijk watertekort, totdat de drang 
tot het drinken van de een of andere vloeistof het watertekort in het 
lichaam zal opheffen.

Deze visie kan 25 jaar geleden aannemelijk zijn geweest, tegenwoor-
dig toont het de tragische beperking aan van de kennis van de werking 
van het menselijk lichaam die op een gezaghebbende medische facul-
teit in Amerika voorhanden is.

Dr. Valtin neemt bij zijn onlangs gepubliceerde en wijdverbreide 
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beweringen niet het feit mee, dat water een voedingsstof is. Door een 
tekort van ‘vrij’ water in het lichaam gaat de cruciale hydrolytische rol 
verloren bij alle lichamelijke functies die last van dat tekort hebben.

Een andere misser is het feit dat het binnenste van de cel ingrijpend 
uitgedroogd raakt. Bij uitdroging komt het verlies aan water voor 66 
procent voor rekening van het binnenste van de cellen, 26 procent 
voor rekening van de vloeistof buiten de cellen en 8 procent komt uit 
het bloed in het vaatsysteem.

Het vaatsysteem vernauwt zich vervolgens op het niveau van de 
haarvaten − de kleinste bloedvaten waar de uitwisseling van stoffen 
en gassen met het omringend weefsel plaatsvindt − en houdt zo het 
normale verloop van de bloedsomloop in stand.

Philippa M. Wigging heeft aangetoond dat het mechanisme dat de 
doelmatige functie van de kationenpomp controleert of teweegbrengt, 
de energie-omzettende functie van water, het oplosmiddel, gebruikt:

“De energiebron voor het transport van kationen of voor de syn-
these van ATP ligt in de stijging van het chemisch potentieel door de 
toegenomen hydratering van kleine kationen en polyfosfaat-anionen 
in het zeer gestructureerde waterige raakvlak van de twee gefosfory-
leerde tussenliggende stoffen.1”

(De energiebron voor het transport van positief geladen deeltjes of 
voor het aanmaken van de energierijke verbinding ATP, ligt in de ver-
hoging van het chemisch potentieel door toegenomen verzadiging 
met water van kleine positief geladen deeltjes en negatief geladen 
deeltjes met meerdere fosfaten, in het zeer gestructureerde waterige 
raakvlak van de twee met fosforgebonden tussenliggende stoffen.

ATP, of adenosinetrifosfaat is een energierijke verbinding waarin 
energie in de cel wordt opgeslagen voor toekomstig gebruik).

Je verliest de energieopwekkende eigenschappen van water in de 
uitgedroogde cellen, als je wacht met drinken totdat je dorst hebt. De 
lichaamssappen raken namelijk sterk geconcentreerd nog voordat je 
dorst krijgt.

Dit is een belangrijke reden waarom we uitdroging dienen te voorko-
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men in plaats van dat te willen corrigeren. Dit nieuwe inzicht in de rol 
van water bij de uitwisseling van kationen − positief geladen deeltjes 
− is genoeg rechtvaardiging om het lichaam van een uitgekiend over-
schot aan water te voorzien. 

Dat is beter dan het lichaam naar uitdroging en naar het beheer bij 
een tekort aan water te leiden, hetgeen Dr. Valtin mensen aanraadt.

�n zijn onderzoek ‘conformational change in biological macromole-
cules’ heeft Ephraim Katchalski-Katzir van het Weizmann �nstitute of 
Science aangetoond dat “proteins and enzymes of the body function 
more efficiently in solutions of lower viscosity.”2 (eiwitten en enzymen 
in het lichaam beter functioneren in oplossingen met een lagere visco-
siteit − stroperigheid).

Dus zal het verlies van water uit de cellen hun functie nadelig beïn-
vloeden. Deze bevinding alleen al ondermijnt de visie van Dr. Valtin 
dat we eerst uitdroging moeten laten plaatsvinden voordat we water 
gaan drinken.

Daar het wenselijk is dat alle cellen binnen hun fysiologische rol 
optimaal functioneren, ligt het meer voor de hand om het lichaam 
optimaal met water te verzadigen, dan te wachten tot het moment dat 
de programma’s voor de beheersing van de waterhuishouding dorst 
creëren.

Verder is het voor het lichaam veel makkelijker om met een lichte 
overmaat aan water om te gaan, dan om aan een tekort aan water te 
lijden en water te moeten rantsoeneren en naar vitale organen te ver-
plaatsen ten koste van minder belangrijke lichaamsfuncties.

Het gevolg van het constant stromen van ingedikt bloed door het 
vaatsysteem is een ware uitnodiging voor een ramp.

De tragedie van het wachten tot je dorst hebt komt pas echt over 
wanneer je beseft dat naarmate we ouder worden de scherpte van het 
dorstgevoel geleidelijk aan verloren gaat. Phillips et al. hebben aange-
toond dat na 24 uur zonder water, bejaarden nog steeds niet merken 
dat ze dorst hebben: “De belangrijkste bevinding is dat de bejaarden, 
ondanks hun overduidelijke behoefte eraan, niet merkbaar dorstig 
waren.”3 

Bruce et al. hebben aangetoond dat tussen de leeftijd van 20 en 70 
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jaar de verhouding van de hoeveelheid water in de cellen ten opzichte 
van de hoeveelheid water buiten de cellen sterk verandert van 1,1 naar 
0,8.4 

Ongetwijfeld zou deze overduidelijke verandering van het evenwicht 
van het water binnen de cellen niet plaatsvinden als de osmotische 
trek- en drukkrachten de stroom water door de celmembranen in het 
gehele lichaam zouden versterken met een snelheid van 0,01 centime-
ter per seconde. 

Zo’n ingrijpende verandering in het evenwicht van het water in het 
lichaam kan alleen maar ontstaan wanneer het omgekeerd osmotisch 
proces gebruikt wordt. Osmose is de verplaatsing van water door de 
celwand heen, waarbij water in de richting van de meeste opgeloste 
stoffen stroomt.

Daarbij neemt de hoeveelheid water buiten de cellen toe om het 
water te filteren en in de belangrijkste cellen te injecteren. Dit gebeurt 
onder invloed van vasopressine en het renine-angiotensinealdosteron-
systeem (RAAS). 

Vasopressine is een hormoon dat de urineproductie vermindert en 
de bloedvaten vernauwt en het RAAS is het systeem in het lichaam dat 
de bloeddruk regelt.

Door dit alles worden de processen in het lichaam constant gedwon-
gen om op de programma’s voor de beheersing van de waterhuishou-
ding te vertrouwen.

Twee andere wetenschappelijke ontdekkingen worden door Dr. Valtin 
genegeerd wanneer hij mensen adviseert om met het drinken van 
water te wachten tot ze dorst hebben.

Ten eerste worden de dorstmechanismen niet opgestart door vaso-
pressine en de renine-angiotensinesystemen − deze systemen zijn 
alleen betrokken bij het vasthouden van water en het geforceerd bewa-
teren van cellen. 

Dorst wordt opgewekt wanneer de Na+K+-ATPasepomp onvoldoende 
van water is voorzien. 

ATPases is een groep van enzymen die als een pomp werkt en daar-
bij het energierijke ATP omzetten in ADP of andersom. Na+K+-ATPases 
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wisselen natriumionen uit voor kaliumionen. Daardoor ontstaat er een 
lage Na+-concentratie en een hoge K+-concentratie binnen de cel. Op 
deze wijze wordt een elektrische lading aan de binnen- en buitenkant 
van het celmembraan gecreëerd.

Water genereert de elektrische spanning als de pompeiwitten in 
het systeem van de prikkeloverdracht van voldoende water worden 
voorzien.1 Het is de reden dat hersenweefsel voor 85 procent uit water 
bestaat en het niveau van uitdroging dat dorst produceert en dat door 
Dr. Valtin als veilig wordt beschouwd, niet kan doorstaan.

Het tweede is het ontbrekende stukje in de wetenschappelijke puzzel 
van de waterregulerende mechanismen van het lichaam, dat al sinds 
1987 bekend is en dat bij Dr. Valtin en zijn collega’s bekend zou moeten 
zijn.

Dat is de gecombineerde activiteit van de neurotransmitter his-
tamine, wanneer het lichaam steeds meer uitgedroogd raakt, bij de 
effectiviteit van de kationuitwisseling; bij de rol bij het opstarten van 
de programma’s voor de beheersing van de waterhuishouding; en bij 
de rol in de verbrandingsprocessen.5

Gebaseerd op de voornaamste functies van histamine bij de water-
huishouding van het lichaam en de actieve rol van water bij alle aspec-
ten van de stofwisseling, zijn de symptomen van dorst de symptomen 
die door een overmatige activiteit van histamine worden opgewekt, 
en door de aan histamine ondergeschikte mechanismen die bij de 
programma’s voor de beheersing van de waterhuishouding betrokken 
raken.

Daarbij horen astma, allergieën en de belangrijkste pijnsyndromen, 
zoals brandend maagzuur, buikkrampen, reumatische gewrichtspijn, 
rugklachten, migraine, fibromyalgie en zelfs hartkrampen.5,6 

En daar de activiteit van vasopressine en van het renine-angiotensi-
nealdosteronsysteem bijdraagt aan de activiteit van histamine, is hun 
rol in het stijgen van de bloeddruk onderdeel van de programma’s voor 
de beheersing van de waterhuishouding.6

Hun taak om water de belangrijkste cellen in te forceren, vereist een 
hogere injectiedruk om de osmotische trekkrachten van water vanuit 
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het binnenste van de cel tegen te gaan wanneer het lichaam is uitge-
droogd.

�nmiddels heb ik 22 jaar klinisch en wetenschappelijk onderzoek 
naar de moleculaire fysiologie van uitdroging achter de rug. Ook vindt 
er een door collega’s getoetste introductie van een paradigmaverschui-
ving − verschuiving van de basisset van wetenschappelijke opvattin-
gen − in de medische wetenschap plaats.

Daardoor wordt histamine nu gezien als een neurotransmitter die 
de leiding heeft bij de regulering van de waterhuishouding in het 
lichaam.

Dit wetende, kan ik veilig stellen dat de 60 miljoen Amerikanen met 
hoge bloeddruk, de 110 miljoen met chronische pijn, de 15 miljoen 
met diabetes, de 17 miljoen met astma, de 50 miljoen met allergieën, 
en meer, allemaal exact gedaan hebben wat Dr. Valtin voorschrijft.

Ze wachten allemaal totdat ze dorst krijgen. Als ze hadden geweten 
dat water een natuurlijke antihistamine5,7,8 was en een meer effectief 
diureticum − een stof die de urineproductie aanzet − dan was deze 
mensen de enorme pijn van hun gezondheidsproblemen bespaard 
gebleven.

RefeRenties:
1. Wiggins P.M.: A Mechanism of ATP-Driven Cation Pumps; p. 266-
269, Biophysics of Water, Eds. Felix Franks en Sheila F. Mathis, John 
Wiley and Sons, Ltd., 1982.

2. Ephraim Katchalski-Katzir: Conformational Changes �n Biological 
Macromolecules; Biorheology, 21, p. 57-74, 1984.

3. Phillips P.A., Rolls B.J., Ledingham J.G.G., Forsling M.L., Morton 
J.J., Crowe M.J. en Wollner L.: Reduced Thirst After Water Deprivation 
�n Healthy Elderly Men; The New England Journal of Medicine, p. 753-
759, Vol. 311, Nr. 12, 20 september 1985.

4. Bruce A., Anderson M., Arvidsson B, �sackson B; Body Composi-
tion, Predictions of Normal; Body Potassium, Body Water and Body 

Een brief en een artikel die je gelezen moet hebben



40

Overgewicht     Kanker     Depressie

Fat in Adults on the Basis of Body Height, Body Weight and Age; Scan-
dinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation, 40, 461-
473, 1980.

5. Batmanghelidj F., M.D.: Pain: A Need for Paradigm Change; Anti-
cancer Research, Vol. 7, Nr. 5 B, p 971-990, september oktober 1987; 
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boeken.nl, mei 2009.

7. Batmanghelidj F., M.D.: Neurotransmitter Histamine: An Alternative 
View; p. 37 of the Book of Abstracts; The 3rd �nterscience World Con-
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watercure.com.

8. Batmanghelidj F., M.D.: ABC van Astma, Lupus en Allergieën, Suc-
cesboeken.nl, april 2010.

�k heb dit lange voorwoord geschreven om mijn bezorgdheid over 
de toekomst van de geneeskunde in Amerika en elders aan je over te 
brengen. Tenzij je − ja jij en mensen zoals jij − er op uitgaat en de nood-
zakelijke veranderingen in de geneeskunde eist, zullen de mensen in 
dit land melkkoeien van de farmaceutische industrie blijven.

Er zit een limiet aan wat mensen zoals ik zonder jouw hulp kunnen 
doen. Jij bent nu aan zet.

Ik hoop echt dat Dr. Valtin en Dr. Appel − en de leden van zijn forum 
van de National Academy of Sciences − hun visie, dat mensen met 
drinken moeten wachten totdat ze dorst hebben, zullen wijzigen, en 
hun uitspraken officieel zullen terugtrekken na het materiaal gelezen 
te hebben dat ik hen heb toegestuurd. 

Hierdoor zullen ze de mensheid voor altijd uit de wurggreep van 
de farmaceutische industrie bevrijden. Ze moeten zich ervan bewust 
worden dat deze visie al een groot aantal mensen schade heeft berok-
kend! 
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Het heeft de farmaceutische industrie nog schaamtelozer gemaakt 
in hun presentatie van de leugens om medicijnen aan mensen te ver-
kopen die alleen maar een of ander van de vele symptomen en sig-
nalen van onopzettelijke uitdroging vertonen, alleen maar omdat ze 
gewacht hebben totdat ze dorst kregen.

Het is verkeerd dat de nationale iconen van de wetenschap mensen 
misleiden en vervolgens hun mond houden.
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Hoofdstuk 1

w

oVerGewIcht
Het diRecte gevolg van onopzettelijke uitdRoging

Als iemand mij aan het begin van mijn studie medicijnen gezegd 
had dat vetaanwas het gevolg is van het niet drinken van water, 
dan zou ik gezegd hebben: “Onzin, ben je nu helemaal gek 

geworden?” 
Tegenwoordig zou ik me wel twee maal bedenken voordat ik het idee 

zou verwerpen dat het niet regelmatig drinken van water in extreme 
vetophoping kan uitmonden, tot vervorming van het lichaam aan toe.

Heb even geduld met me als ik het verband tussen chronische, 
onopzettelijke uitdroging en het geleidelijk toenemen van de hoeveel-
heid vet in het lichaam uitleg; het proces dat een begin vormt van de 
ontwikkeling van een scala aan andere gezondheidsproblemen.

Sommige van de lezers zullen het vreemd vinden dat er drie totaal 
verschillende aandoeningen in een boek worden behandeld. Je zult 
verbaasd staan over de nauwe verwantschap die er bestaat tussen 
overgewicht en depressie, en depressie en kanker.

Depressieve mensen hebben de neiging teveel te eten, en depres-
siviteit is de opstap naar de ontwikkeling van kanker − vandaar dat ze 
in dit boek gezamenlijk besproken worden.

Voor het bereiken van mijn doel om licht te laten schijnen op over-
gewicht, kanker en depressie en de daarmee verband houdende aan-
doeningen, moet ik even teruggaan en de eerste principes bespreken 
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van de fysiologie − de wetenschap die zich bezighoudt met de werking 
van het lichaam.

Verder bespreek ik de toepassing van die principes op de menselijke 
stofwisseling en de bepalende rol van de hersenen in alle aspecten van 
het individuele leven.

�k hoop dat je geduld zult hebben, zodat ik stap voor stap de kern 
van mijn 24 jaar onderzoek naar de nadelige effecten van uitdroging 
en de relatie daarvan met de verschillenden gezondheidsproblemen, 
met je kan bespreken. �n dit geval overgewicht, depressie en kanker.

 �k beloof dat ik dit boek zo leesbaar en geloofwaardig zal maken als 
ik maar kan, ondanks de vele uitstapjes naar de ingewikkelde, traditi-
onele en met jargon doorspekte wetenschap.

�k zal ook enkele van de positieve verslagen met je bepreken die ik 
van mensen heb gehad die aan deze gezondheidsproblemen hebben 
geleden en die hersteld zijn door water en voeding als natuurlijke lei-
draden te gebruiken.

Voordat we naar het hoofdthema van dit boek gaan, dien je het 
verband te begrijpen tussen uitdroging met niet alleen toename van 
lichaamsgewicht, maar ook met alle bijkomende complicaties van 
overgewicht en met de grote hoeveelheid dodelijke gezondheidspro-
blemen.

Wat je dient te begrijpen is het feit dat de complicaties en sterfge-
vallen die traditioneel aan overgewicht, depressie en kanker worden 
toegeschreven, eigenlijk door voortdurende, onopzettelijke uitdroging 
worden veroorzaakt, de belangrijkste oorzaak van deze nauw omschre-
ven ziektetoestanden. 

Op dinsdag 5 mei 2003 deed de Science Times van The New York 
Times − de wetenschappelijke bijlage − uitgebreid verslag van een arti-
kel dat in de New England Journal of Medicine was gepubliceerd, over 
het verband tussen verschillende vormen van kanker en overgewicht. 

De New England Journal of Medicine is een van de meest toonaan-
gevende medische tijdschriften ter wereld.

De onderzoekers hadden 900.000 mannen en vrouwen van 1982 
tot 1998 gevolgd in een 16 jaar durend longitudinaal onderzoek − een 
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onderzoek naar effecten op langere termijn. Ze ontdekten dat hoe 
meer overgewicht iemand heeft, des te groter de kans is op het ont-
wikkelen van kanker.

De inleiding van het artikel stelt, dat de meeste mensen wel zullen 
weten dat teveel kilo’s de kans op ondermijnende en soms dodelijke 
gezondheidsproblemen vergroot. Te denken valt dan aan: hoge bloed-
druk, hartaandoeningen, diabetes, beroertes, galblaasaandoeningen, 
artritis en meer. 

Aan deze lijst kan nu echter ook een groot aantal kankers toege-
voegd worden. De lijst is niet langer beperkt tot borst- en baarmoeder-
kanker, maar eerder moet gedacht worden aan kanker van de dikke 
darm, endeldarm, slokdarm, alvleesklier, nieren, galblaas, eierstokken, 
lever en prostaat.

Maar ook multiple myomen − vleesboom, een goedaardige tumor 
van spierweefsel, in dit geval van de baarmoederwand − lymfomen − 
ziekte van Hodgkin en non-Hodgkinlymfoom, een kanker van de lym-
focyten, de witte bloedcellen − en meer, worden in verband gebracht 
met overgewicht.

Tegen de tijd dat je klaar bent met dit boek zal er geen twijfel meer 
bij je bestaan over de relatie tussen het ontstaan van kanker en over-
gewicht. �k weet zeker dat je zult willen weten hoe uitdroging kanker 
kan veroorzaken.

Het antwoord is eenvoudig. Uitdroging veroorzaakt een meervoudige 
verstoring van de normale fysiologische functies, waardoor kanker 
kan ontstaan.

Wat The New York Times meldde, was in het geheel geen verrassing 
voor mij. �k heb dit verband in 1987 al uitgelegd, toen ik gastspreker 
was op een internationaal congres over kanker, waar ik aangaf dat 
pijn een uiting is van uitdroging dat tot veel ziekten leidt, waaronder 
kanker.

�k zal de fysiologie die tot de vorming van kanker en het ontstaan 
van ziekte leidt in het hoofdstuk over uitdroging en kanker uitleggen. 
De kern van deze informatie was ook het onderwerp van mijn lezing 
voor de Cancer Control Society − Dehydration and Cancer, uitdroging 

Overgewicht
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en kanker. De lezing is op video opgenomen en is beschikbaar om 
bekeken te worden.

waarom laten we uitdroging 
ziekten veroorzaken? 

Het antwoord is eenvoudig: omdat de wetenschappelijke basis van 
de moderne geneeskunde is gebaseerd op een aantal foutieve veron-
derstellingen. 

Verder heeft niemand in de afgelopen honderd jaar van dure onder-
zoeken naar de ziekten van het menselijk lichaam deze veronderstel-
lingen getoetst, totdat ik op het toneel verscheen.

�n de volgende paragrafen zul je ontdekken waardoor we uitdroging 
nooit begrepen hebben. Je zult beseffen dat je niet de enige was die 
deze afschuwelijk fout gemaakt heeft. De medische en wetenschap-
pelijke samenleving, die miljarden dollars aan hun geliefkoosde onder-
zoeken spendeerden, was net zo blind.

Al die tijd hebben we de verschillende patronen van plaatselijke 
of regionale uitdroging als deze of gene aandoening benoemd. We 
hebben een tongbrekend jargon ontwikkeld om de complicaties van 
een tekort aan water te benoemen alsof het een nieuwe ontdekking in 
de medische wetenschap betrof. En meteen werd meer geld gevraagd 
om nog meer benamingen te creëren.

Wat je in dit boek zult lezen is een nieuwe manier van denken in de 
moderne geneeskunde, omdat ik vanuit mijn eigen bittere ervaring het 
foutieve van die benadering inzag.

Wat ik ontdekte is een enorme medische doorbraak die de weten-
schap van de fysiologie verantwoordelijk maakt voor de geneeskunde 
van de toekomst. �k zal het uit handen halen van de farmaceutische 
industrie en diens achterbakse praktijk van het als melkkoeien uitbui-
ten van de zieken in onze samenleving.

�k heb de vergissingen ontdekt in de fundamentele wetenschap-
pelijke beoordelingen waarop de gehele structuur van de moderne 
geneeskunde is opgebouwd. De geneeskunde die onderwijl miljoenen 
mensen gedood heeft en tientallen miljoenen mensen zieker gemaakt 
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heeft, omdat de samenleving dacht dat wij doktoren wisten wat we aan 
het doen waren.

Door onze kortzichtige onwetendheid van de manier waarop het 
menselijk lichaam zijn tekort aan water toont, brengen we mensen 
schade toe en verdient de geneesmiddelenindustrie zijn geld.

Voor het geval dat je aanstoot neemt aan deze stelling, kan bewijs 
voor wat ik zeg in de volgende krantenkoppen gevonden worden: The 
Washington Post van woensdag 15 april 1998 en 21 november 2003:

Correct voorgeschreven medicijnen eisen een zware tol
Miljoenen aangedaan door giftige reacties

Door Rick Weiss, redacteur

Meer dan 2 miljoen Amerikanen worden ieder jaar ernstig ziek vanwege 
giftige reacties van correct voorgeschreven en op de juiste manier ingenomen 
medicijnen en 106.000 sterven aan die reacties, aldus een nieuw onderzoek. 
Dat verrassend hoge aantal maakt bijwerkingen van medicijnen tenminste de 
zesde en misschien wel de vierde meest voorkomende doodsoorzaak in dit 
land.

Overgewicht



50

Overgewicht     Kanker     Depressie

Berichten van het Institute of Medicine, dat onderdeel is van het door het 
congres gevestigde National Academy of Sciences, hebben geen wettelijke 
macht, maar kunnen enorm van invloed zijn.

Een verslag van vier jaar geleden dat schatte dat tenminste 44.000 − en 
mogelijk zelfs 98.000 − Amerikanen ieder jaar door medische vergissingen 
sterven, richtte de nationale aandacht op een onderwerp dat academische 
onderzoekers al jarenlang onder de aandacht van het publiek hebben probe-
ren te brengen.

Het nieuwe verslag dat ‘Patient Safety: Achieving a New Standard of Care’ 
wordt genoemd − Veiligheid van de patiënt: het bereiken van een nieuwe 
standaard van zorg − werd als een eerste grote stap gezien naar de oplossing 
van de problemen die in het eerdere document ‘To Err is Human’ − Vergissen 
is menselijk − naar voren werden gebracht.

Als je de getallen uit beide artikelen optelt zul je zien dat niet minder 
dan 204.000 mensen sterven als gevolg van het gebruik van medicij-
nen en dat miljoenen zieker worden door het gebruik van hen voorge-
schreven medicijnen. Dit zijn zeer voorzichtige schattingen.
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De ironie hiervan is dat de geneesmiddelenindustrie weet dat hun 
medicijnen in de meerderheid van de gevallen niet werken. Hier is het 
bewijs. The Independent is een vooraanstaande Britse krant.

Directeur Glaxo:
Bij de meeste patiënten werken onze medicijnen niet

“De overgrote meerderheid van medicijnen − meer dan 90 procent − 
werkt maar bij 30 tot 50 procent van de mensen,” zei Dr. Roses. “Ik wil niet 
zeggen dat de meeste medicijnen niet werken. Ik zeg dat de meeste medicij-
nen bij 30 tot 50 procent van de mensen werken. De medicijnen op de markt 
werken wel, maar ze werken niet bij iedereen.”

Hoe denk je dat de farmaceutische bedrijven miljoenen verdienen 
aan de verkoop van ondoelmatige medicijnen? Ze kopen zich in in het 
gevestigde medische gedachtegoed via de overheidsinstituten.

Dr. Allen Roses is niet meer werkzaam voor GlaxoSmithKline als 
vice-president van de genetica-afdeling, maar is teruggekeerd naar de 
Duke University School of Medicine, waar hij eerder had gewerkt. De 
wereldwijde omzet voor de eerste zes maanden van 2010 was $ 22 
miljard. De winst na aftrek van alle kosten en belasting was voor de 
eerste zes maanden van 2010 $ 1,75 miljard. Het grootste deel van de 
winst is te danken aan vaccins. Met name de vaccins voor de griep-
pandemie (die er niet was). Het bedrijf blijkt (financieel) gezonder dan 
haar producten en klanten − red.

Overgewicht
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Heimelijke fusie:
Farmaceutische bedrijven en medisch onderzoek van de overheid

Sommige topwetenschappers van de National Institutes of Health ontvan-
gen ook contante betalingen en aandelenopties van biomedische bedrijven. 
In toenemende mate worden zulke overeenkomsten geheimgehouden.

De beschamende wetenschappelijke veronderstellingen − die de 
samenleving heel veel geld gekost hebben en die mensen volledig hul-
peloos en onwetend als schapen naar de slachtbank van de genees-
middelenindustrie hebben geleid − luiden als volgt:

Verkeerde veronderstelling nummer een
“Een droge mond is het enige teken 

van uitdroging in het lichaam.”

Eigenlijk is een droge mond geen teken om op te vertrouwen. Het 
lichaam kan aan uitdroging diep in de cellen lijden zonder een symp-
toom als een droge mond te vertonen. Je moet weten dat iedere keer 
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dat je een tekort aan water hebt, 66 procent van het totaal uit de cellen 
wordt getrokken, 26 procent komt van de omgeving rond de cellen en 
slechts 8 procent gaat uit het bloed verloren.

De haarvaten beginnen zich samen te trekken en verkleinen geleide-
lijk aan hun wijdverspreide distributienetwerk om het verlies aan water 
uit de bloedsomloop te compenseren.

De grote bloedvaten hebben daar geen last van. De samenstelling 
van het bloed wordt niet zodanig beïnvloed dat het tekort duidelijk 
wordt. 

Dat is de reden waarom het lichaam aan symptomen van droogte in 
het binnenste van de cellen begint te lijden in de door droogte getrof-
fen gebieden, terwijl bloedonderzoek niets laat zien dat de symptomen 
van plaatselijke droogte kan verklaren.

Een ander mechanisme voor het voorkomen van een droge mond is 
de manier waarop de doorbloeding van de speekselklieren verhoogd 
wordt om ervoor te zorgen dat er voldoende speeksel is voor het 
kauwen en doorslikken van voedsel, wanneer de rest van het lichaam 
aan een tekort aan water begint te lijden.

Laat me een belangrijk onderwerp over uitdroging uitleggen. �n 
het lichaam bestaan twee soorten water. Een type water is osmotisch 
gebonden − het is reeds in gebruik bij een van de verschillende func-
ties van water. Dit soort water is niet vrij beschikbaar voor een nieuwe 
activiteit. 

Een ander type water is niet osmotisch gebonden, het is vrij water. 
Dit type water kan bij nieuwe chemische reacties en belangrijke activi-
teiten van het lichaam betrokken worden.

Vrij water kan bijvoorbeeld in het binnenste van cellen komen en 
daar de watertekorten aanvullen voordat permanente beschadiging 
optreedt.

Wanneer ik het over uitdroging heb dan betekent dat in werkelijk-
heid dat het lichaam een tekort aan vrij water binnenin de cellen heeft 
om nieuwe, waterafhankelijke functies uit te voeren.

Een 110 kilo zwaar persoon met diabetes − suikerziekte − heeft bij-
voorbeeld genoeg water in zijn weefsels, maar heeft een tekort aan vrij 
water binnenin de cellen. De stijging van de suikerspiegel in het bloed 
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is niet alleen ontworpen om te voorkomen dat water samen met de 
suiker de cellen in gaat, maar ook om de osmotische kracht om meer 
water uit de cellen te trekken te versterken − vandaar de intracellulaire 
uitdroging, uitdroging binnenin de cel, het dodelijke proces bij diabe-
tes.

De kleur van de urine is een duidelijke aanwijzing voor de mate van 
uitdroging. Wanneer de urine constant zeer licht tot bijna kleurloos 
is, is het lichaam gezegend, want het heeft ruim voldoende voorraden 
van vrij water om zonder veel moeite de afvalstoffen kwijt te raken.

Wanneer de urine continu natuurlijk geel wordt − niet van pigmenten 
uit het eten, zoals van vitaminepillen, bietensoorten, kurkuma enzo-
voort − betekent dat, dat er in het lichaam geleidelijk aan een tekort 
aan vrij water ontstaat.

De nieren werken dan harder om de afvalstoffen van de vertering 
van voedsel kwijt te raken.

Wanneer de kleur van de urine constant oranje is, kondigt dat ern-
stige problemen met de gezondheid aan, die met ernstige uitdroging 
in verband gebracht worden.

Als de problemen al niet duidelijk aanwezig zijn, zullen de proble-
men eerder vroeger dan later hun lelijke kop opsteken. Wellicht in de 
vorm van ernstige pijn op de borst, beroerte of zelfs plotseling overlij-
den door een hartinfarct.

De reserve aan vrij water kan enkel in stand worden gehouden door 
een regelmatige opname ervan. De beste vorm van vrij water wordt 
aangeboden in de natuurlijke vorm. 

Gefabriceerde dranken blijven noodzakelijkerwijs niet lang genoeg 
in het lichaam, om dezelfde functies te vervullen als natuurlijk water. 
De meeste toevoegingen aan water in de gefabriceerde dranken zijn 
ontwaterende stoffen.

Helaas heeft de kracht van de reclame door de frisdrankindustrie en 
de verslavende natuur van sommige van die dranken de harten van 
de jongere leden van de samenleving veroverd. Daar komt bovenop 
het feit dat de prijsstructuur ten opzichte van water in handzame fles-
sen vooral in het voordeel van de frisdranken is. Het gevolg daarvan is 
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vernietigend. Jonge mensen worden nu steeds dikker en ontwikkelen 
ver voor hun tienerjaren al de ziekmakende complicaties van uitdro-
ging − 60 procent van de kinderen met overgewicht tussen de 5 en 
10 jaar oud bezitten tenminste een van de risicofactoren voor hart- en 
vaatziekten.

We zien nu diabetes die normaal pas op oudere leeftijd ontstaat en 
zelfs hoge bloeddruk al bij tieners optreden.

Uitdroging in het binnenste van de cel wekt zulke ernstige sympto-
men op dat een levensbedreigende crisis kan ontstaan, zonder dat een 
droge mond door uitdroging ontstaat.

De moderne geneeskunde heeft deze symptomen van interne, plaat-
selijke droogte verkeerd opgevat en ziet ze als ziekten. Met het gevolg 
dat giftige medicijnen worden gebruikt, totdat de persoon in kwestie 
overlijdt.

Verkeerde veronderstelling nummer twee
“Water is een eenvoudige, inerte − niet reagerende − stof 

die alleen maar oplost, verschillende dingen laat 
rondstromen en uiteindelijk de lege plekken opvult. 

Het heeft geen zelfstandige chemische rol in 
de fysiologische functies van het lichaam: 

alle chemische reacties worden in het lichaam 
uitgevoerd door de vaste stoffen die in water zijn opgelost.”

Water is niet een eenvoudige, inerte stof. Het is het meest ingewik-
kelde element in de natuur. Het bestaat uit twee gassen, zuurstof en 
waterstof, maar is vloeibaar. 

Bij 100 graden Celsius wordt het een gas. Het heeft zijn grootste 
dichtheid bij 4 graden Celsius; bij 0 graden is het het lichtst. Waarom 
denk je dat het zo licht wordt? Omdat het dan op de oppervlakte van 
een watermassa kan drijven en het leven onder water kan overleven.

Als dat niet het geval was − en rivieren en meren het ijs op de bodem 
zouden verzamelen − dan zou niets een koude winter kunnen overle-
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ven. Zo zie je dat water van nature ontworpen is om het leven te onder-
steunen.

Het water in het lichaam kan in twee klassen worden onderverdeeld. 
Ten eerste in zijn levensondersteunende rol − de rol als oplosmiddel, 
als een verpakkingsmateriaal dat alle ruimte tussen de cellen opvult 
en als transportmiddel in de bloedsomloop en de microstromen in de 
zenuwen en spieren.

De andere − belangrijkere − rol van water is diens bezielende functie 
oftewel de energieopwekkende actie. Het wekt hydro-elektriciteit op − 
elektriciteit die opgewekt wordt door water − in de celmembranen.

De vertering van voedsel en de betrokkenheid bij chemische reac-
ties, bekend als hydrolyse voorziet al dat soort functies van energie. 
De meeste belangrijke functie van water is misschien wel de eigen-
schap van water die adhesie genoemd wordt. Adhesie is de onderlinge 
aantrekkingskracht tussen twee verschillende stoffen zonder dat er 
een chemische verbinding is: kleefkracht.

De adhesie van water is de binding aan de vaste structuur van de 
celmembranen en beschermt het leven in de cel.

De moderne geneeskunde herkent alleen de levensondersteunende 
eigenschap van water. Daarom hebben we chronische, onopzettelijke 
uitdroging nooit als een proces opgevat dat uiteindelijk tot de dood 
leidt.

Met een verminderde hoeveelheid water die gedronken wordt, beper-
ken we de levensprocessen in het lichaam totdat er een patroon van 
verval is ontstaan.

Dat is de reden waarom je het proces dat onze gezondheid en ons 
leven op een natuurlijke wijze zal redden, dient te herkennen en te 
begrijpen. Verwacht niet dat de medicijnen van de geneesmiddelenin-
dustrie het voor je zullen doen.

Het enige dat je lichaam van je vraagt is het op tijd drinken van 
voldoende water. En laat de jargonverkopers in de geneesmiddelenin-
dustrie je niet dwingen om hun dure medicijnen te gebruiken in plaats 
van het water waar je lichaam om schreeuwt.
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Verkeerde veronderstelling nummer drie
“Het menselijk lichaam is zelf in staat om 

gedurende iemands leven de opname van water 
doeltreffend te regelen.”

Dit is ook onjuist. Naarmate we ouder worden verliezen we ons 
dorstgevoel en verzuimen we voldoende te drinken tot de pruimvor-
mige cellen in vitale organen verschrompelen en het leven niet langer 
kunnen ondersteunen.

Je zult het begin van uitdroging en de uitingen daarvan dienen te 
herkennen om de onomkeerbare fases van dat proces te kunnen voor-
komen. 

De tragedie van het wachten tot je dorst hebt, wordt overduidelijk 
wanneer je beseft dat het dorstgevoel geleidelijk aan afneemt naar-
mate je ouder wordt.

De onderzoekers Phillips et al. hebben aangetoond dat bejaarden na 
24 uur onthouding van water nog steeds geen dorst hadden:

“De belangrijke ontdekking is, dat de onderzochte bejaarden geen 
merkbare dorst hadden, ondanks dat hun lichaam er duidelijk behoefte 
aan had.” 

Met andere woorden, ze merkten niet dat ze dorst hadden, terwijl 
hun lichaam duidelijk uitgedroogd was.

Een andere groep onderzoekers, Bruce et al., heeft aangetoond dat 
de verhouding tussen de hoeveelheid water binnen de cel en de hoe-
veelheid water buiten de cel tussen het 20ste en het 70ste jaar sterk ver-
andert van 1,1 tot 0,8.

Dit betekent dat er dan meer water buiten de cel is dan binnen de cel 
en dat tegen het zeventigste jaar de pruimvormige cellen verschrom-
peld zijn.

Zonder twijfel zou deze verandering van de hoeveelheid water in het 
binnenste van de cel niet plaats vinden als een regelmatige opname 
van water volgehouden zou worden. Daardoor zou het water vrijuit 
door de celmembranen in het hele lichaam heen kunnen.

Water gaat meestal met een snelheid van ongeveer 0,03 centime-
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ter per seconde door de celwand heen. Dat is inderdaad heel snel en 
alleen vrij water dat nergens bij betrokken is kan dat. Water dat door 
osmose met andere stoffen is verbonden, is niet in staat om door de 
celwand heen te gaan.

Slechts wanneer de fysiologie van het lichaam constant gedwongen 
wordt om op de programma’s voor de beheersing van de waterhuis-
houding te vertrouwen, kan er zo’n enorme verandering van het even-
wicht van het water binnen en buiten de cel ontstaan.

Pruimvormige cellen verschrompelen en de normale fysiologie van 
het lichaam raakt verstoord. We zullen dit onderwerp verderop in dit 
boek uitgebreid bespreken.

Verkeerde veronderstelling nummer vier
“Iedere vloeistof kan aan de behoefte 
aan water van het lichaam voldoen: 

alle gefabriceerde dranken en vloeistoffen 
bedienen het lichaam op exact

dezelfde manier als water.”

Dit is waarschijnlijk wel de meest ernstige van alle vergissingen wan-
neer het gaat om het beheer van de vloeistoffen in het lichaam.

Deze vergissing staat op dit moment aan de basis van alle gezond-
heidsproblemen van onze samenleving. Alleen al door de macht van 
de reclame heeft de frisdrankindustrie het leefpatroon van iedereen 
gemanipuleerd: van kleuter tot tachtiger.

Sommige van de huidige, algemeen gebruikte, gefabriceerde dran-
ken werken in het lichaam niet hetzelfde als gewoon water. Als je de 
natuurlijke reden gaat begrijpen waarom sommige planten cafeïne, of 
zelfs cocaïne aanmaken, zul je het probleem herkennen.

Zelfs melk en vruchtensappen kunnen niet in de dagelijkse behoefte 
aan water voorzien. Leuk of niet, je zult aan de smaak van water moeten 
wennen: flessenwater of kraanwater. 
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Het is cruciaal dat je dorst en uitdroging op regelmatige basis voor-
komt en niet wacht tot je bij het soort water kan komen dat je beter 
vindt smaken.
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