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Voorwoord

D okter Robert Thompson is een bevlogen arts. Zijn medische 
opleiding gaf hem de kennis van de menselijke fysiologie en 
biochemie die hij nodig had om een bekwaam arts te kunnen 

worden. Dr. Thompson behoort echter tot de elite, omdat zijn oplei-
ding niet stopte na het afstuderen, maar gedurende zijn hele carrière 
doorging.

Hij werd vernieuwend toen hij zijn medische kennis gebruikte om de 
kennis van de meeste andere artsen te overtreffen en hij voedingscon-
cepten formuleerde op basis van wetenschappelijke waarheden die 
effectief zijn bij behandeling en − ik durf te zeggen − bij het genezen 
van ziekten waarvan de reguliere geneeskunde zegt dat ze ongenees-
lijk zijn.

Dr. Thompson is bevlogen vanwege zijn eindeloze toewijding aan 
het helpen van zijn patiënten om weer gezond te worden en zijn passie 
voor het vinden van oplossingen voor de gezondheidsproblemen van 
zijn patiënten.

Robert Thompson is een arts in de ware betekenis van het woord. 
Hij is een leraar, zoals door zijn schrijven duidelijk wordt. Dit boek is 
op de eerste plaats bedoeld om te onderwijzen. Dit opmerkelijke boek 
leert ons niet alleen over de ingewikkelde werkingen van het menselijk 
lichaam, het daagt ook uit.

Dit boek kan het gemiddelde individu helpen de complexiteiten van 
het lichaam op een eenvoudige manier te begrijpen. Deze kennis helpt 
ons te beginnen met vragen te stellen over onze gezondheidszorg in 
plaats van het slechts accepteren van de huidige gang van zaken.

Dit boek is een oproep tot actie aan iedereen die betrokken wil raken 
bij en verantwoordelijkheid wil nemen voor zijn eigen gezondheid.

Het vernieuwend zijn van dr. Thompson wordt ook aangetoond door 
de pioniersgeest van dit boek. De hierin opgenomen informatie is de 
golf van de toekomst, omdat deze onderwijst dat wij individuen zijn en 
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dat therapeutisch ingrijpen gebaseerd zou moeten zijn op individuele 
behoefte en niet enkel op een aandoening of een ziekteproces.

Het inzicht van dr. Thompson is zeker omstreden. Het is mijn 
oprechte hoop dat alle lezers, patiënten zowel als artsen, de informa-
tie die hier aangeboden wordt aandachtig beoordelen en haar waarde 
erkennen.

— David L. Watts, 
dokter in de chiropractie, 

doctor in de filosofie, 
F.A.C.E.P. 

(Fellow of the American College 
of Emergency Physicians)

Inleiding

W e zijn allemaal het slachtoffer van leugens betreffende onze 
gezondheid. Deze leugens, waaraan met een bijna religieus 
fanatisme wordt vastgehouden, zijn letterlijk dodelijk. De 

eerste van die leugens is de gedachte dat botten uit calcium zijn opge-
bouwd, met de dogmatische aansporing van bijna iedere arts op de 
planeet dat we allemaal extra calcium nodig hebben om sterke botten 
te krijgen. 

Dit is absoluut niet waar en er is geen enkel betrouwbaar weten-
schappelijk bewijs voor. Onze botten zijn in werkelijkheid opgebouwd 
uit ten minste 12 mineralen, waaronder calcium en we hebben ze 
allemaal in de juiste verhoudingen nodig voor gezonde botten en een 
gezond metabolisme. Over dit gegeven hoef je niet na te denken. Het 
staat in ieder leerboek over biochemie en toch zijn we allemaal gepro-
grammeerd te geloven dat we calcium nodig hebben.

Uit deze niet op de wetenschap gebaseerde veronderstelling dat je je 
calcium moet innemen volgt een cascade van ronduit verwoestende 
gevolgen voor de gezondheid. In dit boek zullen we alles wat je over 
Calcium & broze botten zou moeten weten beschrijven.

Alle onderzoek bevestigt onze eenvoudige constatering. Het is 
gewoon heel simpel: we moeten de gedachte dat we geen sterke 
botten kunnen hebben zonder calciumsuppletie loslaten. We moeten 
de waarheid achter de calciummythe zo snel mogelijk onthullen en 
beginnen met het corrigeren van onze mineralentekorten en disbalan-
sen door het vervangen van sporenelementen door evenwichtige spo-
renelementen. Botten bestaan uit mineralen, niet alleen uit calcium. 
Calcium maakt beton hard!

Je moet je exacte natrium-, calcium- en kaliumspiegels kennen 
en het advies van een expert krijgen over welke mineralen in welke 
hoeveelheden je precies moet aanvullen en welke je moet vermijden. 
Zonder deze informatie zijn alle voedingsadviezen en medische aanbe-
velingen fundamenteel en wetenschappelijk onjuist.
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Dit is een serieuze zaak. Een groot deel van onze beschaving en de 
gezondheid van toekomstige generaties hangen ervan af. Onderschat 
alsjeblieft niet het belang van deze waarheden die we beschrijven voor 
je gezondheid op de lange termijn. Deze zijn van het allergrootste 
belang. Vertel aan iedereen die je kent en van wie je houdt dat ze 
mineralen moeten gebruiken en niet alleen calcium.

We hebben dit boek geschreven vanuit een gepassioneerde over-
tuiging dat onze collectieve gezondheid risico loopt door de calcium-
mythe en een handjevol andere leugens over voeding waaraan we 
allemaal zijn onderworpen. We hopen dat hetgeen je hier leest je naar 
een nieuw leven van buitengewone gezondheid zal leiden. Dat is het 
meest kostbare bezit dat je kunt hebben.

Door dr. Robert thompson

Ik ben een zorgzaam arts die de medische opleiding begon met 
onbaatzuchtige gedachten en een geloof in het doen van het juiste 
en het dienen van mensen. Toen ik mijn medische opleiding afgerond 
had, startte ik mijn gekozen carrière met groot enthousiasme over het 
praktiseren van innovatieve geneeskunde en wilde ik het beste doen 
voor mijn patiënten.

De jaren daarna raakte ik steeds meer ontgoocheld over mijn beroep 
en over de onbarmhartige opstelling van mijn collega’s die regelmatig 
de basiswetenschap en medische vooruitgang weerstonden om hun 
status quo te beschermen. 

Zelfs het lokale ziekenhuis waarin ik werkte was ontevreden over mij 
toen enkele van mijn meer geavanceerde procedures (die laparosco-
pische ingrepen omvatten) resulteerden in poliklinische ingrepen in 
plaats van klinische ingrepen (ingrepen die ziekenhuisopname verei-
sen) en verkorte verblijven in het ziekenhuis. 

Het liet mijn idealistische ‘nieuwe dokter’-zeepbel echt uiteenspatten 
toen ik ontdekte dat dit ziekenhuis zijn patiënten langer in het zieken-
huis wilde laten verblijven, ongeacht het trauma voor de patiënt, omdat 
− let wel − de ziekenhuizen op die manier meer geld verdienen.

Ik vermoed dat ik mijn tijd gewoon vooruit was. Tegenwoordig zijn 
poliklinische ingrepen natuurlijk de normale gang van zaken en rou-
tine geworden, evenals laparoscopische ingrepen. Voor de meeste van 
deze procedures geldt dat de chirurgische routine-ingrepen en winsten 
een recordhoogte hebben bereikt. 

In 1996 besloot ik ten slotte dat ik wilde ophouden met geneeskunde. 
Ik was op zoek naar een andere carrière toen ik op de hoogte werd 
gebracht van het feit dat ik opgenomen was in een exclusieve, door 
vakgenoten beoordeelde lijst als een van de ‘Best Doctors in America’.

Ik was overweldigd door de eer en de ironie dat de eer kwam op 
het moment dat ik had besloten mijn stethoscoop voorgoed weg te 
leggen. Misschien was al die training toch geen tijdverspilling geweest. 
Ik beschouwde het als een teken dat ik het medische beroep moest 
blijven uitoefenen en door moest gaan met proberen een verschil te 
maken.

Ik vatte het op als een oproep om terug te keren naar mijn medische 
opleiding en idealen en naar enkele van de wetenschappelijke basis-
concepten die ik in de tussenliggende jaren verloren leek te hebben. 
Dat was een openbaring voor mij en een gelegenheid voor een nieuwe 
kijk op de manier waarop ik mijn patiënten behandelde.

Ik besefte dat veel van mijn zwangere patiënten supplementen 
gebruikten en dat, om nauwgezet te zijn bij hun behandeling, ik er 
meer over moest weten; wat was slecht, wat werkte en wat niet en hoe-
veel moest er gebruikt worden. Ik begon verdergaand onderzoek te 
doen om uit te vinden welke veilig waren tijdens de zwangerschap en 
welke niet. 

Dat opende nieuwe deuren voor mij. Ik begon kruiden, homeopa-
thische middelen en andere natuurlijke behandelmethoden te bestu-
deren. De paar jaren daarop bleef ik door dit proces groeien en mijzelf 
ontwikkelen en hielp ik patiënten op een nieuwe wijze. Vaak bereikte ik 
met natuurlijke behandelingen dezelfde of zelfs betere resultaten dan 
met medicijnen, maar met minder toxiciteit en bijwerkingen.

Ik realiseerde me weldra dat ik nog steeds de symptomen van mijn 
patiënten behandelde, zij het met minder toxiciteit, maar niettemin 
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behandelde ik niet de onderliggende oorzaken van hun symptomen, 
zoals de meeste artsen doen. Ik begon me meer en meer bewust te 
worden van de invloed van voeding bij deze behandelformule. Dat 
opende voor mij nieuwe inzichten over de supplementen die mensen 
gebruikten, wat waar was over menselijke voeding en, belangrijker 
nog, wat niet waar was. 

Ten slotte ontdekte ik de calciumleugen, de vitamineleugen, de 
natriumleugen, de ascorbinezuurleugen en andere basis voedingsleu-
gens en ik begon me hun effect op de gezondheids- en ziekteproces-
sen van mijn patiënten te realiseren. 

Gaandeweg maakte ik veel observaties van wat werkte en wat 
mensen hielp beter te worden en wat niet. Terwijl ik doorging met aan-
bevelingen te geven aan mijn patiënten, zag ik ze steeds beter worden 
en hun gezondheidsproblemen te boven komen en er niet alleen maar 
mee leven. Dit is wat wij artsen steeds zouden moeten doen. Wat een 
concept! 

Ik was vooral blij manieren te vinden om mijn patiënten met diabe-
tes type 2 en insulineresistentie te helpen hun bloedsuikerproblemen 
op een lange termijn op te lossen. Waren ze van hun diabetes gene-
zen? Misschien niet, maar hoe kun je het anders noemen als ze geen 
symptomen hebben en de uitslagen van hun laboratoriumtesten en 
bloedsuikerspiegels jarenlang binnen de normaalwaarden blijven?

Ik was enorm opgewonden over mijn ontdekkingen. Jammer 
genoeg vond ik geen andere zorgzame artsen die mijn passie deelden 
en bereid waren naar mijn ideeën te luisteren. 

Toen begon ik bijeenkomsten van het American College for Advan-
cement in Medicine (ACAM) en de American Association of Anti-
Aging Medicine (A4M) bij te wonen en een andere, geheel nieuwe 
medische wereld ging voor mij open. 

Bij ACAM en A4M ontmoette ik gelijkgestemde artsen die zich rea-
liseerden dat er betere manieren waren om hun patiënten te behande-
len, die patiënten beter wilden maken en die gemotiveerd waren die 
manieren te ontdekken en ze te delen. 

Ik ben geen fanatiekeling. Ik geloof dat er veel goede elementen te 
vinden zijn bij de reguliere geneeskunde. Er zijn goede medicijnen, 

fantastische chirurgische ingrepen en behandelingen en wonderbaar-
lijke ontwikkelingen die 10 tot 20 jaar geleden niet voorhanden waren. 
We hoeven ‘het kind niet met het badwater weg te gooien’.

ons huidige medische systeem is echter niet alleen buitensporig 
duur, het heeft een systeem ontwikkeld waarin artsen betaald worden 
voor het ziek laten worden van mensen, in plaats van hen gezond te 
houden.

Er is iets fundamenteel niet juist met een systeem waarbij een ver-
zekeringsmaatschappij eerder zal betalen voor het amputeren van het 
been van een diabeet dan voor goedkopere preventie en genezing met 
voedingstherapieën en hyperbare zuurstoftherapie. Dit is een aanflui-
ting voor alles waar we als artsen en als zorgzame mensen voor staan.

Het medische beroep is over het algemeen extreem hebzuchtig 
geworden, verergerd door exorbitante prijsopdrijving op ieder niveau. 
Er is gewoonweg geen goed excuus voor sommige artsen die honderd-
duizenden dollars en soms miljoenen verdienen ten koste van mensen 
die ze mogen dienen. 

De ziekenhuizen (in het bijzonder de ‘non-profitziekenhuizen’), de 
farmaceutische bedrijven en de medische technologie-industrieën 
hebben de gezondheidszorg letterlijk onbeschikbaar gemaakt voor 
de gemiddelde persoon. Zelfs verzekeringsmaatschappijen hebben 
moeite gehad om de buitensporig hoge prijzen bij te kunnen houden. 

Het systeem heeft op bijna ieder niveau gefaald. Misschien zouden 
we moeten eisen dat alle artsen hetzelfde salaris krijgen als de mensen 
die in ons leger dienen, gebaseerd op rang en niveau van training. Er 
moet iets veranderen. Te veel mensen lijden.

Het gebrek aan verantwoordelijkheid voor slechte resultaten wordt 
in de Verenigde Staten door de medische beroepsgroep grotendeels 
over het hoofd gezien. De Verenigde Staten staan nu op de 46e plaats 
voor wat betreft de sterftecijfers voor mannen met een levensverwach-
ting van 76 jaar, op de 47e plaats voor wat betreft de sterftecijfers 
voor vrouwen met een levensverwachting van 80 jaar en de Verenigde 
Staten zijn tot de 34e plaats gezakt voor wat betreft de kindersterfte, 
een daling ten opzichte van de 23e plaats tien jaar geleden. 
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Ondanks al onze verloskunde voor vrouwen met een hoog risico en 
perinatale zorg en alle nieuwe technologie, specialisten en perinatale 
zorg, zijn de Verenigde Staten absoluut het slechtste land in de geïn-
dustrialiseerde wereld als het gaat om kindersterfte op de eerste dag.

Als onze ouderen de leeftijd van 85 jaar halen, hebben ze 50% kans 
dat ze dementie hebben en het niet weten. Nog zorgwekkender is 
het dat er voor het eerst in 50 jaar de laatste 10 jaar een toename is 
geweest van moedersterfte in het kraambed. 

We vallen ook onder de slechtste landen ter wereld als het gaat om 
vroegtijdige geboorten met 1 op de 8 baby’s die voor het einde van de 
zwangerschap geboren wordt.

bijna iedere ziekte neemt toe
•  Gebaseerd op het huidige tempo waarin autisme toeneemt, 

zullen er tegen 2030 geen normale mannelijke baby’s meer in de 
Verenigde Staten geboren worden.

•  Het huidige tempo waarin diabetes toeneemt duidt aan dat de 
ziekte tegen 2030 95% van onze volwassen bevolking getroffen 
zal hebben.

•  Auto-immuunziekten treffen nu meer dan 150 miljoen mensen 
uit onze bevolking en nemen ieder jaar toe.

•  Het aantal kinderen met levensbedreigende allergieën is met 
meer dan 1000% toegenomen.

•  Toxische resistente bacteriën eten ons letterlijk levend op.
•  Het aantal kankergevallen blijft iedere 10 jaar stijgen, onvermin-

derd door onze medische beroepsgroep of haar leiderschap, 
die vast lijken te zitten in het beschermen van de status quo, de 
almachtige dollar. 
 Kijk alleen al naar de exclusieve voorzieningen voor de behande-
ling van kankerpatiënten, alle nieuwe gebouwen, alle ongelofe-
lijke technologieën voor de behandeling van deze ziekte, de dure 
experimenten, de dure centra voor bestralingstherapie en het is 
makkelijk te begrijpen dat kanker ‘big business’ is. 
 Kanker treft nu bijna 50% van onze bevolking, evenals hart- en 
vaatziekten.

Dit zijn slechts enkele van de meest belangrijke gezondheidspro-
blemen waar we mee geconfronteerd worden. Onze gezondheid is 
belangrijk voor ons. Onze door de farmaceutische industrie gedreven 
gezondheidsindustrie in de Verenigde Staten geeft meer dan driemaal 
zoveel uit aan onze gezondheidszorg als welk ander ontwikkeld land 
ter wereld ook (exclusief voedingssupplementen) aan wat ik trieste 
en beschamende resultaten noem. Deze statistieken liegen niet. Ze 
worden steeds slechter. Dat alleen al zou een aanwijzing moeten zijn 
dat we de verkeerde kant op gaan. 

De kosten voor de gezondheidszorg bedragen in de Verenigde Staten 
meer dan $ 2,8 biljoen (!) en nemen jaarlijks toe. Dit is ‘big business’! 
Het is bijna vijfmaal zoveel als wat we aan onze nationale defensie uit-
geven. (Duizend miljard is een biljoen). In Nederland is de jaarlijkse 
zorguitgave (2013) rond de € 100 miljard en in België ± € 30 miljard.

Helaas heeft de voedingsindustrie ook haar tekortkomingen. Zij is 
vooral gericht op de verkoopcijfers en is in veel opzichten vergelijkbaar 
met de farmaceutische industrie, maar nogmaals, er zijn tegenwoordig 
enkele ongelofelijk werkzame supplementen op de markt.

Artsen moeten zichzelf onderwijzen over voeding en leren het ver-
schil te maken in hun eigen gezondheid en die van hun patiënten voor 
het te laat is. In de eerste plaats moeten artsen echte zorg verlenen. Het 
navolgen van de al te vaak gegeven commerciële aansporing ‘vraag 
het aan je arts’ levert zelden een geschoold antwoord op. Vaker wordt 
met een onwetende houding of overtuiging en betuttelende arrogantie 
geantwoord. De arts blijft meestal uit eigen keuze onwetend over deze 
zaken.

Supplementen kunnen goede resultaten voor je opleveren als je de 
juiste gebruikt. Er vindt ook hier enorme verspilling plaats. Er worden 
buitensporige bedragen uitgegeven aan supplementen die weinig tot 
geen voedingswaarde hebben of de gezondheid ten goede komen. 

Wat nog belangrijker is, is dat het beste supplement ter wereld niet 
effectief zal zijn of totaal niet zal werken als de elementaire voedings-
behoeften zoals in dit boek beschreven niet of niet op de juiste manier 
aangepakt worden.

Inleiding
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Ik besefte dat ik de verantwoordelijkheid op me moest nemen om 
te proberen mijn patiënten te helpen de beste supplementen uit te 
zoeken om de enorme voedingstekorten in ons voedsel te compense-
ren en dat te doen op een wijze die onze gezondheid op meetbare wijze 
ten goede verandert. 

De meeste patiënten zouden liever zien dat hun arts de onderlig-
gende oorzaak van hun ziekte zou onderzoeken en behandelen dan 
dat de symptomen worden behandeld. 

Helaas willen sommige patiënten alleen maar een pil om hun symp-
tomen te behandelen. Ze zijn niet echt gemotiveerd om beter te worden. 
Gezond zijn is een keus en een verantwoordelijkheid, geen recht.

Je gezondheid is je kostbaarste bezit. Het is duidelijk dat die belang-
rijk voor ons is, we besteden er buitensporig veel geld aan. Maar we 
moeten verantwoordelijkheid nemen voor de resultaten die op dit 
moment maar bedroevend zijn. We moeten beginnen de preventieve 
informatie die we hebben en die in dit boek beschreven wordt toe te 
passen.

Hetzelfde blijven doen en andere resultaten verwachten is waanzin. 
De huidige neerwaartse gezondheidsontwikkelingen accepteren is 
gewoonweg onaanvaardbaar.

Patiënten en artsen zullen zich tenslotte moeten gaan realiseren dat 
het onthouden en beperken van zorg waarschijnlijk 
de normale gang van zaken zal worden, omdat we 
ons als samenleving niet meer kunnen veroorloven te 
betalen voor alle gezondheidscrises die we, naarmate 
onze bevolking veroudert, ontwikkelen. 

We moeten onze collectieve gezondheid nu veran-
deren om onze toekomstige kosten op financieel en 
persoonlijk gebied te verminderen. 

We moeten onszelf zorgvuldig en zo goed mogelijk 
beschermen tegen voedingstekorten, disbalansen en giftige stoffen of 
we zullen steeds slechtere gezondheidsstatistieken te zien krijgen. 

Reeds vele jaren voordat dit boek werd gepubliceerd, begonnen col-
lega’s en patiënten me aan te moedigen om mijn kennis op papier te 
zetten.

Hetzelfde blijven 
doen en andere 

resultaten 
verwachten is 

waanzin.

De boodschap is zo belangrijk dat deze er de oorzaak van is geweest 
dat het boek steeds vaker werd verkocht zonder openbare lezingen, 
zonder iets anders dan een belangrijke boodschap die overgebracht 
wordt van persoon tot persoon.

Ik breng deze informatie naar buiten zodat zowel patiënten als artsen 
ervan kunnen leren en tot een groter gezondheidsbesef zullen komen. 

Er bestaan veel boeken, we menen echter dat dit boek uniek en 
diepgaand is. Sinds het verschijnen van dit boek in de Verenigde 
Staten heeft een groot aantal onderzoeken bijna iedere bewering die 
we hebben gemaakt bevestigd. Veel van de informatie die we bespre-
ken bestond al als feit in verschillende referenties, maar is blijkbaar 
genegeerd. Dit boek zet de belangrijkste feiten op een rijtje. Het ver-
bindt letterlijk de punten met elkaar.

Het effect van dit boek is enorm wat betreft zijn potentiële invloed op 
de wereldwijde gezondheidszorg, nu en in de toekomst. Het stelt funda-
mentele veranderingen voor in de aanbevelingen die gedaan worden in 
een medische praktijk, die niet snel genoeg gemaakt kunnen worden, 
d.m.v. het terugdraaien van diverse lang gekoesterde overtuigingen.

We hebben naar ons beste vermogen een poging gedaan waarheid, 
feiten en betrouwbare informatie in eenvoudige termen weer te geven 
op een manier die de gemiddelde persoon kan begrijpen.

Mijn mede-auteur, Kathleen Barnes, en ik hebben dit boek samen 
geschreven, hoewel veel ervan op de eerste plaats gebaseerd is op 
mijn ervaring.

Kathleen Barnes is een gezondheidsjournaliste met veel ervaring, 
niet alleen op het gebied van regulier medisch onderzoek en termi-
nologie, maar ook door haar meer dan 30 jaar durende passie voor 
natuurlijke gezondheid. Zij is schrijfster en/of redacteur van 20 boeken, 
waarvan de meeste gaan over onderwerpen over natuurlijke gezond-
heid. 

Ze schreef meer dan zes jaar een wekelijkse natuurlijke gezondheids-
column voor het tijdschrift Woman’s World. 

Haar vermogen mij te helpen bij het omzetten van complexe medi-
sche terminologie in makkelijk te begrijpen termen heeft me geholpen 

Inleiding
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op het juiste pad te blijven, waar ik de neiging had te technisch te 
worden met mijn begrippen.

Als je het boek hebt gelezen en je hebt er een klik mee, vertel het dan 
aan een vriend of vriendin. Geef een exemplaar aan een vriend(in). Je 
zou weleens een leven kunnen redden. We nodigen je uit om het laat-
ste hoofdstuk van dit boek te kopiëren en − met onze instemming − 
aan je arts te geven. Nog beter is het om een exemplaar te kopen als 
cadeautje voor je arts.

Jijzelf en je medepatiënten zullen de vruchten ervan plukken als je 
arts ertoe overgehaald kan worden er de paar uur in te investeren die 
nodig zijn om dit boek te lezen. 

We wensen jullie allemaal het beste tijdens jullie zoektocht om jullie 
gezondheid in stand te houden of terug te winnen. Als je de principes 
in dit boek toepast, twijfelen we er niet aan dat je daarin zult slagen.

 
— Dr. Robert Thompson, Soldotna, Alaska

— Kathleen Barnes, Brevard, North Carolina

Hoofdstuk 1

Het faillissement van de mineralen

e r is een grote leugen die ons allemaal, zowel consumenten als 
medische beroepsbeoefenaars, heeft meegesleurd. Die grote 
leugen maakt ons allemaal kapot. Wat is die leugen?

Het begon met het onzinnige idee dat calcium van essentieel belang 
is voor sterke botten. Bijna al onze artsen en de meesten van ons zijn 
volledig in deze calciummythe meegesleurd. Men heeft ons allemaal 
laten geloven dat, tenzij we ladingen calcium innemen, onze botten 
zullen breken en tot poeder zullen verkruimelen. 

Dat is niet waar. Dat is nooit waar geweest en de basiswetenschap 
die aan iedere universiteit ter wereld wordt onderwezen laat ons de ver-
gissing van deze overtuiging inzien. Laten we je voor we verder gaan 
vertellen dat calcium slechts één van de minstens 12 mineralen is dat 
zorgt voor sterke botten.

Als je calcium gebruikt om je botten sterker te maken en je hebt al 
een overmaat aan calcium in je lichaam, teken je je eigen doodvon-
nis. Bekijk het eens op deze manier: calcium maakt beton hard. Stel 
je eens voor wat het hard kan maken in je lichaam. Een overmaat aan 
calcium kan de volgende problemen veroorzaken:

• nier- en galstenen
• arteriële plaque
• botsporen
• calciumafzettingen in andere weefsels dan botten
• hersencelstoornissen, het krimpen van de hersenen en dementie
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het verhaal achter de calciummythe

Wat leidde ertoe dat we in de calciummythe meegesleurd zijn en hoe 
betalen we voor deze vergissing? Hier volgt het verhaal:

De ontdekking van de koelkast was het begin van de huidige gezond-
heidscrisis van de mensheid. In 1876 werd de eerste echte koelkast uit-
gevonden en tegen het eind van de eeuw werden koelkasten algemeen 
verkrijgbaar.

Waarom veroorzaakte dit een gezondheidscrisis voor de mensheid?
Het antwoord is eenvoudig: we stopten met het gebruik van zee- of 

rotszout voor het conserveren van ons vlees en andere voedingsmid-
delen. Zo beroofden we ons lichaam van de essentiële mineralen in 
dat zout die we nodig hebben om te overleven en te gedijen (zeezout 
bevat ionische sporenmineralen die perfect met elkaar in evenwicht 
zijn). Vanaf dat moment heeft generatie na generatie dalende weefsel-
mineraalniveaus ervaren. 

De medische wetenschap heeft de laatste eeuw gebloeid door hulp-
middelen als de ontdekking van synthetische insuline tot antibiotica 
en CT-scans, MRI-scans, robotchirurgie, gewrichtsvervanging en veel 
meer technische hulpmiddelen.

Deze medische wonderen zijn allemaal ergens goed voor, maar 
zonder de basisbouwstenen van voeding die we nodig hebben om onze 
lichamen te onderhouden, te ondersteunen en te herstellen, zullen wij 
mensen nooit de stralende gezondheid vinden die ons geboorterecht 
zou moeten zijn.

Op het moment is dit een verspild geboorterecht. We kunnen echter 
beginnen met het terugwinnen van onze gezondheid met eenvoudige 
en betaalbare voedingsmiddelen. Ondertussen kunnen we enkele van 
de grootste gezondheidsproblemen van onze tijd verminderen, met 
succes behandelen en zelfs elimineren, zoals: overgewicht, diabetes, 
kanker, atherosclerose (verharding van de slagaders en hartziekte), 
hoge bloeddruk, hypothyreoïdie (trage schildklier), osteoporose, 
depressiviteit, migraine, dementie, veel auto-immuunziekten en nog 
veel meer ziekten.

Hoe? Het antwoord is zo eenvoudig dat het je zal verbazen.

Alles wat we moeten doen is weer dagelijks mineralen aan ons voe-
dingspatroon toevoegen in de vorm van natuurlijk zeezout* of rotszout 
en evenwichtige ionische sporenmineralensupplementen. We moeten 
mineralen aan ons voedsel toevoegen en ze in de vorm van 
supplementen gebruiken. 

We hebben het hard nodig om van nu af aan voor de rest 
van ons leven op wat voor manier dan ook dagelijks sporen-
elementen terug te brengen in ons lichaam.

We moeten beginnen met het maken van onmiddel-
lijke en specifieke correcties van de mineraalniveaus 
die, gebaseerd op betrouwbare wetenschappelijke 
metingen, al uit evenwicht zijn. De beste vorm van dit 
soort metingen is een betrouwbare haarmineraalana-
lyse (HMA).

We moeten ook beginnen met het gebruik van 
volwaardige vitaminen alleen samen met de juiste 
mineralen naar individuele behoefte. Mineralen 
en volwaardige vitaminen zijn de basismiddelen. Niets 
anders doet er echt toe.

een beetje eenvoudige biochemie

Heb even een paar bladzijden geduld met ons, terwijl wij de basiswe-
tenschap met je bespreken die ten grondslag ligt aan deze verbazing-
wekkende kortzichtigheid van de mensheid en in het bijzonder die van 
de medici. 

We hebben allemaal gefaald in het erkennen van het belang van de 
basisbiochemie die ten grondslag ligt aan de medische aandoeningen 
die de moderne mens plagen.

Je weet waarschijnlijk al dat ons lichaam voornamelijk uit water 
bestaat. Gemiddeld bestaat 72% van je lichaamsgewicht eenvoudig-
weg uit water. Als je 68 kilo weegt heb je ongeveer 49 kilo water in je 
lichaam. Dit is een basisuitgangspunt van onze fysiologie. 

Alles wat we in ons lichaam stoppen moet in water oplosbaar zijn 

Hoofdstuk 1    Het faillissement van de mineralen
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of een specifiek transportmechanisme hebben om opgenomen te 
kunnen worden.

De rest van je lichaamsgewicht bestaat uit mineralen: alle 28% 
ervan. Voor iemand van 68 kilo betekent dit dat hij ongeveer 19 kilo 
aan levengevende soep van 76 ioniserende en essentiële sporenmi-
neralen met zich meedraagt, variërend van het algemeen bekende 
calcium, magnesium, natrium en kalium, tot het meer onbekende 
chroom, mangaan, selenium en koper, tot de zeldzamere sporenmine-
ralen zoals lithium, rubidium, kobalt, germanium en molybdeen, om 
er een paar te noemen.

Blijf nog even bij de les. Dit wordt spannend.
De oceanen en de zoutbedden van de planeet bevatten alle mine-

ralen en sporenmineralen die we nodig hebben om van een perfecte 
gezondheid te genieten.

Echt zeezout en rotszout bevatten alle mineralen in de precieze ver-
houdingen die ons lichaam nodig heeft (behalve natrium; daarover 
later meer). Eenvoudig gezegd zijn deze mineralen nodig om elke 
lichaamsfunctie goed te laten verlopen: in biochemisch, elektrisch, 
chemisch en fysiologisch opzicht.

We weten niet hoe het met jou is, maar wij vinden dit adembene-
mend, wonderbaarlijk en misschien wel een van de sterkste weten-
schappelijke argumenten voor het bestaan van een intelligente, 
creatieve macht die ons bevattingsvermogen te boven gaat. 

We gaan bergafwaarts wat de mineralen betreft

Om terug te keren naar de koelkast, toen we ophielden met het con-
serveren van ons voedsel met natuurlijke zouten, kregen we steeds 
meer tekorten aan sommige, zo niet alle essentiële mineralen. Omdat 
er een chemische ‘vingerafdruk’ wordt doorgegeven van moeder op 
kind (meer hierover in hoofdstuk 6), heeft iedere generatie een steeds 
groter wordend tekort aan deze essentiële mineralen gekregen.

Ongeveer tegelijkertijd werd zout ‘gezuiverd’ en begon de mensheid 
in al zijn wijsheid de bodem waarop we ons voedsel verbouwen ern-

stig uit te putten. De invoering van chemische meststoffen hebben de 
grond feitelijk verder van al zijn nutriënten beroofd en uitgeput. We 
begonnen ook enorme dammen te bouwen om natuurlijke overstro-
mingen onder controle te houden en te beperken. 

We denken misschien dat dit een goed idee was, maar dat was niet 
noodzakelijkerwijs het geval, omdat vloedwater in feite weer essentiële 
mineralen in het land terugbrengt. Planten die op deze mineraalarme 
bodem verbouwd zijn waren steeds minder in staat om de nutriënten 
uit de bodem te halen, ze naar hun vruchten te brengen en ze op ons 
bord te krijgen. 

Zonder bepaalde specifieke mineralen kunnen er geen vitaminen 
gevormd worden (meer hierover in hoofdstuk 7). Kortom, vitaminen 
kunnen niet zonder mineralen geproduceerd worden of werken.

In 1936 waarschuwde de Amerikaanse Senaat de bevolking dat 
onze bodem ernstig uitgeput was aan mineralen. De waarschuwing 
was gebaseerd op onderzoek van prestigieuze academische instellin-
gen als de Yale University, de Rutgers University, de Johns Hopkins 
University en de Columbia University in samenwerking met het U.S. 
Department of Agriculture.

Dr. Charles Northern, een van de leidende onderzoekers bij deze pro-
jecten, gaf destijds een profetische waarschuwing: “Talloze menselijke 
kwalen komen voort uit het feit dat de verarmde bodem van Amerika 
niet langer voorziet in plantaardig voedsel met minerale elementen 
die van essentieel belang zijn voor menselijke voeding en gezondheid.
Miljoenen hectaren land bevatten niet langer de waardevolle sporen-
elementen … Men realiseert zich in het algemeen echter niet dat vita-
minen de opname van mineralen door het lichaam beheersen en in de 
afwezigheid van mineralen hebben ze geen functie te vervullen. Wan-
neer er een tekort is aan vitaminen kan het lichaam enigszins gebruik 
maken van mineralen, maar wanneer er een tekort aan mineralen is, 
zijn vitaminen nutteloos.”

Tientallen jaren later werd de waarschuwing van dr. Northern onder-
streept door dr. Linus Pauling, de winnaar van twee Nobelprijzen, die 
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zei: “Je kunt iedere ziekte, iedere aandoening en iedere kwaal herlei-
den tot een mineralentekort.”

De waarschuwing was duidelijk aan dovemans oren gericht. Sinds-
dien is het probleem erger geworden. In 1992 zette een Earth Summit-
rapport de daling van de minerale inhoud van de Noord-Amerikaanse 
bodem op 85% en zeven jaar later, in 1999 openbaarde een studie 
van de Rutgers University dat de mineraalinhoud van commerciële 
groente en fruit minder dan 16% van de normale was, vergeleken met 
aan de plant gerijpte biologische producten. 

De sporenelementen die noodzakelijk zijn voor de vitamineproduc-
tie waren geheel afwezig. Aangezien de mineraalinhoud de vitamine-
inhoud bepaalt, hebben onze commerciële groente- en fruitproducten 
bijna geen voedingswaarde! Zoals je herhaaldelijk in dit boek zult lezen, 
moeten we onze voeding aanvullen met supplementen en moeten we 
dat op de juiste manier doen om gezond te zijn. 

Het is geen wonder dat we ziek zijn als we rekening houden met 
het feit dat groente en fruit vaak over duizenden kilometers vervoerd 
worden, geoogst worden voordat ze helemaal rijp zijn, op nutriëntarme 
bodem verbouwd worden en tijdens het vervoer nutriënten verliezen.

Biologische voedingsmiddelen bevatten misschien lagere niveaus 
organofosfaten (pesticiden en herbiciden), maar hebben niet meer 
voedingswaarde, tenzij ze aan de plant gerijpt zijn. 

In de volgende hoofdstukken gaan we in op de voordelen van aan de 
plant gerijpte, biologische voedingsmiddelen, maar het is belangrijk 
te weten dat de mineraalinhoud van aan de plant gerijpte groente en 
fruit aanzienlijk hoger ligt dan die van commercieel geproduceerde 
voedingsmiddelen. Koop dus aan de plant gerijpte, verse, rauwe, 
onverhitte, vers ingevroren of gedroogde groenten en fruit en zo veel 
mogelijk biologisch! 

In de winter kun je in enkele van je behoeften voorzien met rauwe 
noten en zaden, maar het zal bijna zeker noodzakelijk zijn om een sup-
plement met evenwichtige ionische sporenmineralen en een supple-
ment met echte vitamine C (geen ascorbinezuur) te gebruiken.

mineraalverstoorders

Broom is een ander belangrijk onderwerp waar het voeding en 
geneeskunde betreft. Broom is betrokken bij schildklierziekte en 
schildklierkanker, borstcysten, fibreuze veranderingen in de borsten, 
cyclische pijn in de borsten en borstkanker, ontsteking en kanker van 
de prostaat, disfunctie en kanker van de alvleesklier, hormonale dis-
functie van de eierstokken, eierstokcysten, endometriose (chronische 
ziekte waarbij het baarmoederslijmvlies zich buiten de baarmoeder-
holte bevindt) en eierstokkanker. 

Deze problemen worden toegeschreven aan de verstoring van de 
functies van jodium door broom wat het endocriene klierstelsel het 
zwaarst aantast. Broom is in de US meer dan 30 jaar lang aan het meel 
toegevoegd (een paar merken uitgezonderd). 

Broom in de vorm van methylbroom wordt ook op ons fruit gespo-
ten, in het bijzonder op bessen, om schimmelvorming te voorkomen 
en het kan er niet van afgewassen worden. Het wordt aan veel inge-
blikte en gebottelde voedingsmiddelen, koolzuurhoudende dranken, 
energiedranken en bakkerijproducten als rijsmiddel, en als conser-
veermiddel toegevoegd. 

Broom wordt helaas ook in zwembaden en kuuroorden gebruikt om 
bacteriën te doden in plaats van het meer vluchtige, minder toxische 
chloor (chloor verdampt sneller). 

Dierproeven hebben aangetoond dat hypothyreoïdie (een trage 
schildklierfunctie) het resultaat is van het eten van voedingsmiddelen 
die broom bevatten. Erger nog, de giftigheid van broom wordt ver-
sterkt bij zwangere vrouwen. Wees dus in het bijzonder voorzichtig als 
je zwanger bent of zwanger wilt worden.

Het U.S. Department of Agriculture (USDA) gaf in 1980 opdracht 
om broom aan het meel toe te voegen, ondanks het feit dat aange-
toond is dat broom lusteloosheid, verminderde concentratie, depres-
siviteit, hoofdpijn, geïrriteerdheid, schizofrenie, psychomotorische 
achterstand, hallucinaties evenals de endocriene kankers die hierbo-
ven zijn genoemd, veroorzaakt.

Het enige tegengif voor broom is een verhoogde inname van jodium 
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De calciummythe in het kort

De mineralenleugen was de eerste van vele leugens. De calcium-
mythe, die een voortvloeisel is van de mineralenleugen, heeft ons veel 
gezondheidsproblemen van ongekende afmetingen opgeleverd. We 
zullen hier in de volgende hoofdstukken dieper op ingaan, maar hier is 
de basis van de calciummythe: de meeste mensen, zelfs veel medici, 
begonnen te denken dat botten uit calcium zijn opgebouwd. 

Zoals we eerder zeiden, zijn onze botten feitelijk uit ten minste 12 
mineralen opgebouwd. Een daarvan is calcium, maar het juiste even-
wicht van al deze mineralen is van essentieel belang voor de gezond-
heid van de botten, sterke botten en het voorkomen van osteoporose. 
Osteoporose wordt tussen twee haakjes gedefinieerd als een verlies 
van mineralen uit de botten, niet als een verlies van slechts calcium. 
Onthoud: calcium maakt beton hard, niet de botten!

Onze artsen vertelden ons dat we meer calcium nodig hadden om 
onze botten sterk te houden, dus begonnen we calciumsupplementen 
te gebruiken, calcium toe te voegen aan veel van onze voedingsmid-
delen en ons werd verteld om dagelijks ten minste twee glazen calci-
umrijke melk te drinken. 

Deze onjuiste overtuiging brengt consumenten die geen zuivel 
gebruiken er in het algemeen toe hun voedingspatroon te ‘versterken’ 
met extra calcium. Deze grove versimpeling ten gunste van de zuivel-
industrie (de leugen van de zuivelindustrie ‘zorg dat je je calcium bin-
nenkrijgt’) lijkt op de mineralenleugen, de vitamineleugen (hoofdstuk 
7) en het jodiumverhaal. 

Wat we opgeofferd hebben in de naam van vereenvoudiging en 
gemak, heeft geleid tot ernstige vergissingen en de verspreiding van 
regelrechte leugens op weg naar gezondheid. Dit heeft een verwoes-
tende tol geëist.

Vraag jezelf eens af waaruit je botten zijn opgebouwd? Wat zorgt voor 
sterke botten? Wat is osteoporose, een verlies van wat uit de botten? 
Bijna iedereen, inclusief opgeleid medisch personeel, diëtisten en zelfs 
artsen, zullen antwoorden: “Calcium.” Dat is de calciummythe.

Dit is een grote fout! We zijn zo geprogrammeerd te geloven dat 

en chloor in de vorm van natriumchloride (zout). De nieren scheiden 
broom moeilijk uit als het lichaam een tekort heeft aan natriumchlo-
ride, waardoor de tijd om broom uit te scheiden bij proefdieren met 
meer dan 800% wordt verlengd.

tafelzout is een gezondheidsvernietiger

Daarna kwam de genadeslag. In het begin van de 20e eeuw bezorgde 
meer ‘wetenschappelijke’ vooruitgang ons mooi, wit, gemakkelijk 
tafelzout dat slechts uit twee mineralen was samengesteld: natrium 
en chloride oftewel natriumchloride. Het was een fijn en korrelig zout. 

Het was gemakkelijk en het klonterde niet door vochtigheid zoals 
zeezout. De wetenschappers van die tijd dachten blijkbaar dat de 
andere 84 ioniserende mineralen in rotszout en zeezout onnodig, lelijk 
en lastig waren vanwege de vochtigheid die klonteren veroorzaakt, 
dus werden ze eruit ‘gezuiverd’. 

Het resultaat van deze denkfout werd al gauw duidelijk. Het eerste 
bewijs van onze ernstige vergissing kwam in 1924 toen we een jodium-
tekort onder onze bevolking begonnen waar te nemen dat leidde tot 
de wijdverbreide ontwikkeling van struma en steeds erger wordende 
mentale achterstand (vergroting van de schildklier, schildklierhor-
moontekort en ‘cretinisme’). 

Dit leidde tot de toevoeging van een ander mineraal aan natrium-
chloride: kalium jodide of jodium. Ons mooie, witte tafelzout werd 
‘gejodeerd zout’. Dit zou onze eerste aanwijzing geweest moeten zijn 
dat veel andere noodzakelijke voedingsstoffen ontbraken. Maar we 
herkenden de signalen niet. Ons gezamenlijk bergafwaarts gaan naar 
een wijdverbreid tekort aan mineralen begon zich te versnellen.

Onze lichamen begonnen wanhopig naar de mineralen te zoeken 
die we nodig hebben om te kunnen overleven, tot op het punt waarop 
ze zelfs mineralen met vergelijkbare werking gebruikten om de ont-
brekende mineralen na te proberen te bootsen en ze te gebruiken 
ter vervanging van de mineralen die nodig zijn. Dit is het Thompson-
Döbereiner-principe van mineraalvervanging. (Zie hoofdstuk 3.)

Hoofdstuk 1    Het faillissement van de mineralen
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botten uit calcium zijn opgebouwd dat het bijna dogmatisch is gewor-
den.

Hier komt de waarheid: wanneer je calciumsupplementen gebruikt 
en calciumrijke voedingsmiddelen consumeert (waarschijnlijk op 
advies van je arts), zul je een teveel aan calcium in je systeem opbou-
wen samen met oplopende mineralentekorten en onevenwichtigheden 
die zullen bijdragen aan het veroorzaken van plaque in de slagaders, 
nierstenen, galstenen, botsporen, osteoartritis, hypertensie (hoge 
bloeddruk), schildklierhormoonresistentie, of wat ik terecht als hypo-
thyreoïdie type 2 heb beschreven, overgewicht, diabetes type 2, het 
krimpen van de hersenen, dementie en veel andere aandoeningen die 
we in dit boek zullen bespreken. 

Toen we de ongeraffineerde zoutsoorten als zeezout en rotszout uit 
ons voedingspatroon verwijderden, verloren we ongeveer 15% van de 
voedingswaarde van onze voedingsmiddelen. 

Onjuiste voorstellen om de natriuminname evenals zeezout te 
beperken, lieten onze mineralentekorten oplopen. Het toevoegen van 
calcium om een veelvoud aan mineralentekorten te corrigeren en om 
osteoporose te voorkomen of te behandelen zal niet helpen. Dit is een 
mislukte en onjuiste veronderstelling. Alleen calcium gebruiken zal 
onze minerale disbalansen juist verergeren. 

Een overmaat aan calcium veroorzaakt nog meer mineralentekor-
ten en veroorzaakt minerale disbalansen die tot een neerwaartse spi-
raal van talloze medische problemen leiden. Voorts verbetert calcium 
nauwelijks het risico op botbreuken bij osteoporose en een calcium-
teveel leidt tot een hele reeks andere voedingsproblemen, waaronder 
problemen met de vertering en opname van nutriënten en meerdere 
aandoeningen.

Ons geloof dat calcium een essentieel element voor sterke botten is, 
is een onjuist denkbeeld dat een regelrechte leugen is geworden. Van-
daag de dag denken we bijna allemaal dat we calcium nodig hebben 
voor gezonde botten en om osteoporose te voorkomen. Meer is beter, 
dus voegen we calcium toe. Het wordt aan alles toegevoegd, van 
sinaasappelsap tot sportdrankjes, ontbijtgranen, babyvoeding, drank-
jes op basis van soja en pasta. De lijst is eindeloos lang. 

Van dr. Thompson

Ik werd gedurende de laatste 18 jaar voortdurend met de calciummy-
the geconfronteerd. Leken kunnen vergeven worden voor hun onwetend-
heid van de biochemie, maar het is verschrikkelijk om artsen en diëtisten 
tegen te komen die vasthouden aan dezelfde desastreuze misvatting. Ik 
heb zelfs meerdere malen artsen ontmoet die me vertellen dat ze, zelfs 
nadat ze herinnerd zijn aan de basisbiochemie van ons lichaam, door 
zullen gaan met het adviseren van calcium en het calciumverhogend 
hormoon vitamine D aan hun patiënten. Ze gaan hardnekkig terug naar 
wat ze willen geloven. 

Dit is wat het onderzoek dat door de farmaceutische bedrijven wordt 
gesponsord, de publieksreclame en de zuivelindustrie met bijna religi-
euze ijver tegen ons gepreekt heeft. Dit is verpersoonlijkte programme-
ring, intellectuele oneerlijkheid of gewoon ronduit onwetendheid. Kan 
het zijn dat deze zogenaamde beschermers van onze gezondheid een 
religie bedrijven, geen wetenschap? Deze basisfeiten ontkennen nadat 
men er op attent is gemaakt is zeer zeker intellectuele oneerlijkheid.

De medische beroepsgroep moet de vergissing van het adviseren van 
calcium zonder te weten of het nodig is achter zich laten.

‘Neem je calcium in’ is een onjuist gebleken veronderstelling. Botten 
zijn eenvoudigweg niet alleen uit calcium opgebouwd. Calcium zou niet 
langer als behandeling tegen osteoporose beschouwd moeten worden. 
We moeten onze mineralentekorten aanvullen met evenwichtige ioni-
sche sporenmineralen.

Tijdens het volgen van een medische opleiding heeft de gemiddelde 
arts ten minste vier cursussen van zes uur chemie, organische chemie en 
biochemie gevolgd. Dit is voor elk van hen voldoende om veel meer dan 
de basisbegrippen van biochemie en menselijke fysiologie te begrijpen. 

Maar om de een of andere reden kiezen artsen ervoor om geprogram-
meerd te worden en te stoppen met denken om gemakkelijk deze weten-
schappelijke waarheden te vergeten of eenvoudigweg niet in zich op te 
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We hebben mineralen nodig. We hebben ze allemaal nodig, niet 
slechts één. Het ergste is nog dat we onze kinderen calciumrijke melk 
geven, omdat we geloven dat het hen sterke botten zal geven. Door dit 
te doen veroordelen we hen tot het ontwikkelen van verharding van de 
slagaders op latere leeftijd, hypothyreoïdie (tekort aan schildklierhor-
monen), hypoadrenalisme (bijnieruitputting), auto-immuunziekten, 
allergieën en zelfs overgewicht. 

We kunnen allemaal de melkindustrie bedanken voor het adverte-
ren van die leugen.

De regering van de Verenigde Staten, onze onderzoeksinstituten en 
bovenal onze artsen, zouden deze eenvoudige biochemische waarheid 
meteen hebben moeten inzien: te veel calcium veroorzaakt minerale 
disbalansen in het lichaam. Dit leidt tot een opbouw van calcium in de 
weefsels. Deze overmaat aan calcium veroorzaakt niet alleen enorme 
veranderingen in ons intercellulaire (tussen de cellen) metabolisme, 
maar leidt ook tot calciumafzettingen binnen de intracellulaire (binnen 
de cel) ruimten. 

Deze calciumafzettingen vormen grindachtige plaques in de slag-
aders, nierstenen, galstenen en veroorzaken gewrichtsslijtage. Een 
teveel aan calcium versnelt ook het verouderingsproces van de her-
senen en veroorzaakt een verzwakt geheugen, het krimpen van de 
hersenen en dementie.

Ja, we hebben wat calcium nodig. Voor veel mensen is het calcium 
in evenwichtige ionische sporenmineralen ruimschoots voldoende 
en wetenschappelijk gezien juist. Ja, calcium blijft belangrijk, maar 
de meesten van ons krijgen er veel te veel van binnen. Deze oneven-
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nemen. Zouden hun eigen mineralentekorten hun denkprocessen of hun 
ruggengraat aangetast hebben?

Ik probeer hier natuurlijk een beetje grappig te zijn, maar de calcium-
mythe is het resultaat van selectieve en misleidende reclamevoering en 
bevooroordeeld en gebrekkig onderzoek welke ons land, onze medici en 
de wereld hebben bedrogen. 

Twee ‘vooraanstaande’ artsen in het ziekenhuis waar ik werkte vielen 
me aan over dit boek en deden dat terwijl ze toegaven dat ze het boek 
niet hadden gelezen en zonder ook maar een enkele referentie te hebben 
onderzocht. Dit is een droevig, maar waar verhaal. 

Ze kozen ervoor om onkundig te blijven en hun onjuiste overtuigingen 
in stand te houden, terwijl ze me persoonlijk kleineerden voor het feit dat 
ik mijn mond niet houd en waren het oneens met mij zonder te weten 
waarmee precies. Dit is echt schandelijk. 

De kosten van de calciummythe zijn enorm geweest. Hij heeft ons 
onze gezondheid gekost en die van de komende generaties. Ik sta te 
kijken van de mate van mineralentekort van onze bevolkingsgroepen 
overal ter wereld. Ik heb nu patiënten van Australië tot Spanje en overal 
daar tussenin, dus ik weet dat deze minerale disbalansen overal ter wereld 
voorkomen. 

Het is vandaag de dag erger dan ooit bij onze jongere bevolkingsgroe-
pen. Toch blijven de Amerikaanse en andere overheden en vele van haar 
‘intelligente’ organisaties nog steeds de gedachte doordrukken dat we 
allemaal dagelijks één of twee porties melkproducten of een calciumsup-
plement moeten gebruiken.

Ongeveer 90% van ons heeft helemaal geen extra calcium uit voeding 
nodig! Daar melkproducten de belangrijkste bronnen van calcium uit de 
voeding van het Standard American Diet (SAD) zijn, maakt dit de zuivel-
industrie verdacht. 

Wanneer zullen we onze programmering een keer vergeten? Druk als-
jeblieft op de ‘delete’-knop in je hoofd, wis de calciumobsessie en ver-
vang deze door de gedachte dat mineralen, na zuiver water, de grootste 
behoefte van je lichaam zijn. 

Mijn streven is dat je, na het lezen van dit boek, op zijn minst zult 
ophouden met het gebruik van calciumsupplementen en zult beginnen 
met het gebruik van evenwichtige ionische sporenmineralen en de bood-
schap zo snel mogelijk onder je geliefden en de mensen waar je om geeft 
zult verspreiden. 
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Er is natrium nodig voor de productie van maagzuur, de eiwitverte-
ring en voor het vergemakkelijken van het overbrengen van glucose en 
aminozuren naar de cellen van al onze organen en weefsels, behalve 
vetcellen. Kalium is onmisbaar voor de functie van het schildklierhor-
moon en helpt bij het in stand houden van de elektrische potentiaal 
van het celmembraan. 

Deze essentiële mineralen zijn van cruciaal belang voor een regel-
matige hartslag, zodat spieren en zenuwcellen zullen werken als ze 
nodig zijn. Ze garanderen ook dat de bloeddruk stabiel blijft. Mijn 
standpunt is dat bijna alle atriumfibrilleren (atriumfibrilleren = hartrit-
mestoornis, Afib genaamd) wordt veroorzaakt door of rechtstreeks in 
verband staat met deze chronische minerale disbalansen en tekorten. 

Deze mineralentekorten en disbalansen leiden tot het falen van de 
elektriciteit in de elektrische geleidingscellen van het hart. Het kan na 
verloop van tijd optreden wanneer medicijnen die bisfosfonaten bevat-
ten, die gebruikt worden om osteoporose te behandelen, deze cellen 
van mineralen beroven. 

Na verloop van tijd kunnen deze medicijnen Afib veroorzaken als 
gevolg van het feit dat ze het lichaam en in het bijzonder het hart bero-
ven van de mineraalvoorraden die het nodig heeft, omdat de beno-
digde mineralen in het bot worden vastgehouden. Dit probleem kan 
voorkomen worden met voldoende evenwichtige aanvulling van spo-
renmineralen die de disbalansen en tekorten zullen helpen corrigeren.

Een overmaat aan calcium en de daaruit resulterende tekorten aan 
natrium en kalium veroorzaken een falen van de elektrische potenti-
aal van het celmembraan en dit vermindert de energieproductie in de 
cellen ernstig, met verreikende gevolgen voor de gezondheid. 

Het calcium-, kalium-, natrium- en magnesiumevenwicht binnen en 
buiten onze cellen is van cruciaal belang voor het leven en de gezond-
heid en wordt in stand gehouden door die elektrische potentiaal van 
het celmembraan. 

Gespecialiseerde poriën in het celmembraan helpen kalium in de 
cellen te brengen waar het aan de eiwitmoleculen wordt gebonden die 
ingebed zijn in het celmembraan. Met de hulp van een microscopisch 
kleine elektrische lading wordt natrium de cellen uit en kalium de 
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wichtigheid leidt ertoe dat we meer medicijnen moeten gebruiken om 
aandoeningen te behandelen die met een mineralentekort in verband 
staan en die door deze minerale disbalansen zijn veroorzaakt. 

Hieronder vallen toenamen van alle ouderdomsziekten, kanker, her-
senbloedingen, diabetes type 2, overgewicht, het metaboolsyndroom, 
hypothyreoïdie type 2, depressiviteit, angst, slapeloosheid, migraine, 
circulatieproblemen, hypertensie, hartziekte, een verzwakt immuun-
systeem, dementie en nog veel meer gezondheidsproblemen.

Waar zijn we mee bezig? We veranderen onszelf langzamerhand in 
betonnen standbeelden. Vergeet niet dat calcium beton hard maakt! 
Waarom zijn we het slachtoffer geworden van deze onlogische denk-
wijze? Komt het door bedrieglijke en gewetenloze reclame, een grote 
samenzwering of speciale belanghebbende lobbygroepen, uit de hand 
gelopen kapitalisme of de zelfgenoegzaamheid van de overheid? 

We hebben geen antwoord op deze belangrijke vragen, maar de hui-
dige staat van onze gezondheid is het levende (of misschien het ster-
vende) bewijs dat dit met onze gemeenschappelijke psyche is gebeurd. 
De praktijk heeft het aangetoond. We geloven dat rationele en intellec-
tueel eerlijke mensen de waarheid kunnen afleiden en de fout van de 
‘neem je calcium’-boodschap kunnen inzien.

We moeten deze boodschap gewoon veranderen in ‘neem je mine-
ralen’.

Calcium en de bijnierfunctie

Hier volgt nog wat biochemie. Lees nog even door!
Te veel calcium onderdrukt de bijnieren zodat de nieren de noodzake-

lijke hoeveelheid magnesium vasthouden in een poging om deze twee 
mineralen in evenwicht te houden. Door deze bijnieronderdrukking 
worden natrium en kalium voortdurend in grote hoeveelheden met de 
urine uitgescheiden waardoor onze intracellulaire voorraden van deze 
belangrijke mineralen uitgeput worden, zelfs hoewel ons lichaam rade-
loos zoekt naar andere bronnen van deze essentiële mineralen. 
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ralen zijn. Dit zijn de enige mineralen die in water oplosbaar zijn in 
je op water gebaseerde lichaam. Het zijn de enige soorten mineralen 
met een elektrische lading waardoor ze vrij de cel binnen kunnen gaan 
waar ze kunnen deelnemen aan een heilzame celfunctie en kunnen 
helpen de zeer belangrijke elektrische celmembraanpotentiaal in stand 
te houden. (Meer hierover in hoofdstuk 4.)

In de aanwezigheid van enzymen laten ionische mineralen iedere 
seconde miljarden chemische reacties plaatsvinden in ons lichaam bij 
een relatief neutrale pH van 7,4 en een constante temperatuur van  
37 °C. Dit is gewoon een wonder. 

Ionische mineralen zijn de meest overvloedige vorm van mineralen 
op aarde. Ze komen voor in al het zoet water, in bodemafzettingen 
waar vroeger oceanen waren en natuurlijk in de oceanen zelf. Alle 
zoete grondwateren bezitten specifieke patronen van ongeveer 55 ioni-
sche mineralen. 

Zoet water vindt zijn weg naar de oceaan door een breed scala aan 
minerale aardlagen. Terwijl ons water zijn weg vindt naar de zee blijft 
het mineralen opnemen en vormt het uiteindelijk de grote rivieren die 
in onze oceanen uitmonden. De oceanen vormen de grootste ‘meng-
potten’ van alle ionische mineralen in zoutvorm ter wereld. 

Deze oceanen (en zeezoutafzettingen van opgedroogde oceaanbed-
dingen) bevatten op een of andere wonderbaarlijke manier een over-
verzadigde oplossing van alle mineralen die bij zoogdieren en mensen 
voorkomen in het perfecte evenwicht en in de juiste concentraties die 
we nodig hebben voor een goede gezondheid, behalve natrium. (Hier-
over later meer.) Zeezout bevat alle ionische mineralen en sporenele-
menten die we nodig hebben voor een goede gezondheid.

Je hebt misschien weleens gehoord van colloïdale mineralen. Enkele 
verkeerd geïnformeerde mensen hebben deze mineralen als de alfa en 
omega van menselijke voeding naar voren geschoven. Ze hebben het 
helemaal bij het verkeerde eind. Als je naar ze luistert heb jij het ook 
mis. Denk eens na over zware metalen als ijzer of koper of zelfs het 
kalkachtige calcium. Hoe kun je deze zware moleculen je lichaam in 
krijgen?
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cellen in getransporteerd. Ditzelfde elektrische ‘pomp’-mechanisme 
dat natrium de cel uit voert, brengt glucose, aminozuren en andere 
nutriënten iedere cel van ons lichaam binnen samen met natrium, 
behalve bij vetcellen die glucose rechtstreeks opnemen zonder de hulp 
van natrium.

Het is niet moeilijk je voor te stellen wat er gebeurt wanneer er niet 
voldoende natrium en kalium is om dit elektrische membraanpomp- 
systeem tot stand te brengen. Het vermogen van het lichaam om 
aminozuren en glucose in al zijn cellen te brengen wordt ernstig ver-
minderd (behalve bij vetcellen, die nog steeds glucose absorberen en 
doorgaan met groeien). Dit falen van de elektrische potentiaal van het 
celmembraan veroorzaakt veel ander metabool falen met verreikende 
gevolgen. Zonder deze aminozuren kan je lichaam niet groeien en 
zichzelf niet herstellen. 

Zonder glucose hebben je cellen geen brandstof voor energie. We 
moeten elektronen hebben die door mineralen afgedragen worden 
voor iedere biochemische reactie die binnen onze cellen plaatsvindt. 
Op die manier heeft een mineralentekort ernstige gevolgen voor je 
gezondheid en je hele lichaam.

In mijn praktijk heb ik ontdekt dat de gemiddelde patiënt slechts 7,5 
tot 15% van de normale intracellulaire natrium- en kaliuminhoud heeft 
ondanks bloedtesten die normale waarden laten zien. Daarom vertel ik 
patiënten vol vertrouwen en gebaseerd op de uitslagen van een weef-
selmineraalanalyse dat ze een grote fout maken als ze vol trots vertel-
len dat ze ‘nauwelijks zout eten’. 

Ik noem dit de natriumleugen. Meer dan 90% van ons heeft meer 
natrium nodig. Alleen een test doen kan met zekerheid uitsluitsel 
geven.

neem ionische mineralen

Wanneer je mineralen in supplementvorm aan je voedingspatroon 
toevoegt, moet je ervoor zorgen dat het evenwichtige ionische mine-
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Je hebt misschien ook weleens gehoord van gecheleerde minera-
len. Deze soorten fijne mineraalpoeders die aan aminozuren gebon-
den zijn, kunnen nuttig zijn. Ze kunnen in gevarieerde hoeveelheden 
worden opgenomen. Gecheleerde mineralen kunnen belangrijk zijn 
wanneer er een specifiek mineralentekort is vastgesteld dat gecorri-
geerd moet worden. 

Het routinematig innemen van vitaminen of supplementen die 
gecheleerde mineralen bevatten kan echter problemen veroorzaken 
als deze al in overmaat in het lichaam aanwezig zijn. Je hebt dus nog 
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het is tijd voor de volgende eenvoudige biochemieles

Weet je nog wat we eerder zeiden over ons lichaam dat voor 72% 
uit water bestaat? De enige manier waarop je lichaam mineralen kan 
opnemen en gebruiken is door ze op te lossen in water met een elektri-
sche lading, met andere woorden: door ionisch te worden. 

Het is eenvoudige wetenschap. Ongeacht hoe sterk een mineraal 
ook is vermengd, verpulverd of verpoederd of verkregen uit verrotte 
plantaardige materialen (soms ook wel colloïdale mineralen genoemd) 
die per definitie niet oplossen, geen elektriciteit geleiden en helemaal 
niet gemakkelijk celmembranen kunnen passeren; het kan niet opge-
nomen worden. Er is geen enkele manier op deze groene aarde waarop 
je lichaam deze vorm van mineralen effectief kan gebruiken.

Deze vaste stoffen en suspensies kunnen de celmembranen niet 
passeren, hoe klein ze ook zijn, dus het lichaam kan ze niet gebruiken.

Colloïdale mineralen kunnen feitelijk zelfs schadelijk zijn, omdat 
hun mineraalrestanten tussen je cellen of in je bloedcirculatie terecht 
kunnen komen waardoor ze verstoppingen kunnen veroorzaken en in 
het algemeen in de weg gaan zitten. 

Deze mineraalrestanten worden uiteindelijk blijvend tussen de 
cellen afgezet, waardoor ontstekingen, celcompressie, perifere vaat-
ziekte, atherosclerose, hartziekte en beroerte kunnen ontstaan. Op die 
manier verergeren deze stoffen de ziekteprocessen waarvoor ze aan-
bevolen worden. Het beste voorbeeld van deze schadelijke mineraal-
supplementen is colloïdaal zilver dat zich na verloop van tijd blijvend 
tussen je cellen ophoopt, inclusief de huid, waardoor deze er zwart of 
dof uit gaat zien (door het oxidatieproces van zilver). 

Deze zogenaamde ‘voedingssupplementen’ lossen gewoon niet 
op en geleiden geen elektriciteit, ze passeren geen semipermeabele 
membranen en hun bijproducten moeten zich ergens ophopen. 

Hun inwendig gebruik bij mensen zou helemaal afgeschaft of verbo-
den moeten worden. (semipermeabel = doorlaatbaar voor het oplos-
middel (meestal water) maar niet voor de daarin opgeloste stoffen.)

Neem nooit colloïdale mineralen! Het heeft gewoon geen enkel nut 
en het geeft een significante kans op schade.

Haarmineraalanalyse (HMA)*

Even snel iets over een HMA. Menselijk haarweefsel is in het bijzon-
der nuttig om de specifieke mineraalniveaus, tekorten en disbalansen te 
kunnen vaststellen, omdat haar eenvoudig verkregen wordt en het het 
meest geschikt is. 

Met de juiste manier van monsterafname is het een eenvoudige en 
zeer nauwkeurige manier om weefselmineraalspiegels te testen door het 
gebruik van de techniek van massaspectrometrie. Haar groeit van de bin-
nenkant naar de buitenkant van de cel, dus het geeft nauwkeurig de intra-
cellulaire mineraalinhoud van ons lichaam weer. Meer dan 95% van alle 
mineralen in het lichaam zijn intracellulair, dus haar is een buitengewoon 
waardevol diagnostisch hulpmiddel. 

Een HMA laten uitvoeren bij een gerenommeerd en betrouwbaar 
laboratorium is van essentieel belang om je persoonlijke mineraalprofiel, 
je unieke behoeften en je disbalansen te weten te komen. Deze test zou 
weleens de belangrijkste gezondheidstest kunnen zijn van alle testen die 
bij de medische wetenschap bekend zijn. 

De medische beroepsgroep is helaas vaak niet op de hoogte van deze 
test en zijn achterliggende wetenschap. Terwijl er om zeer specifieke 
redenen bepaalde variaties met HMA-uitslagen voorkomen, is de test 
zeer betrouwbaar en reproduceerbaar.

* zie achterin dit boek (pagina 271) hoe meer informatie over HMA 
te verkrijgen
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ken. Industrialisatie betekent duidelijk niet altijd vooruitgang. Terwijl ik 
niet noodzakelijkerwijs een voorstander ben van het gebruik van deze 
grote hoeveelheden zout, is het de basis voor mijn aanbeveling dat 
bijna iedereen 3 gram essentiële evenwichtige sporenmineralen per 
dag nodig heeft.

De hedendaagse bewoners van Okinawa zijn volgens de Okinawa 
Centenarian Study nog zo’n opmerkelijk voorbeeld van lang leven. 
De studie laat zien dat Okinawa 50 honderdjarigen heeft op iedere 
100.000 eilandbewoners, de hoogste ratio ter wereld. 

De Verenigde Staten hebben tussen de 10 en 20 honderdjarigen op 
iedere 100.000 mensen − ongeveer een derde van het aantal van echt 
oude volkeren zoals op Okinawa. Op Okinawa is de levensverwach-
ting 81,2 jaar, de langste ter wereld. Nieuwe getallen laten zien dat de 
gemiddelde vrouw op Okinawa 86 jaar leeft en de gemiddelde man 78 
jaar.

Bewoners van Okinawa leven niet alleen langer, ze leven beter, zegt 
een artikel in USA Today uit 2002. “Volgens recente onderzoeken blij-
ken de ouderen hier veel minder vaak dementie te hebben dan hun 
leeftijdsgenoten in de Verenigde Staten en ze lopen de helft minder 
risico op een heupfractuur. Sommige honderdjarige inwoners van Oki-
nawa beweren zelfs dat ze nog seks hebben.” 

Sommige onderzoekers zijn daar niet zo zeker van. Persoonlijk 
gesproken hopen we dat het waar is!

Veel van deze langlevende mensen komen uit relatief primitieve 
agrarische culturen. De meesten wonen op grote hoogte en eten uit 
gewoonte grote hoeveelheden zeezout uit steenzout dat rijk is aan alle 
mineralen uit lokale afzettingen van de lang geleden opgedroogde 
beddingen van oude zeeën. 

Het zijn de totale inname van sporenmineralen plus hun voedings-
patroon dat rijk is aan lokaal verbouwde groenten en fruit die rijke 
bronnen zijn van volwaardige vitamine C en E die bijdragen aan hun 
lange levens. 

Als we naar studies over honderdjarigen kijken, merken we verschil-
lende dingen op die langlevenden met elkaar gemeen hebben:
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steeds een haarmineraalanalyse nodig om er zeker van te zijn dat het 
product of supplement bevat wat je nodig hebt en geen grotere over-
maat zal veroorzaken. Bijna ieder mineraal kan gevaarlijk zijn wanneer 
er te veel van wordt ingenomen.

Is het je ooit opgevallen dat je transpiratievocht en je tranen zout 
smaken? We verliezen iedere dag zoutachtige mineralen met ons  
transpiratievocht en onze urine. Daarom moeten we absoluut onze 
mineraalvoorraad dagelijks aanvullen. 

Vul je verloren mineralen aan met ionische (zoutvorm) mineralen en 
word weer gezond. Het is niet nodig je inname van zeezout te beper-
ken, tenzij je een haarmineraalanalyse gedaan hebt die specifiek een 
overmaat aan natrium in je cellen uitwijst, wat in minder dan 10% van 
alle testresultaten voorkomt. 

Culturen met een lang leven

Wat is dus het bewijs voor deze waarheden over mineralen? Naast 
de logica van basisbiochemie die de meeste leerlingen in de eerste 
klas van het voortgezet onderwijs, maar zeker alle eerstejaars studen-
ten aan een hogere school kunnen begrijpen, leveren we het bewijs 
van de langst levende culturen ter wereld.

Er zijn veel overeenkomsten tussen deze ogenschijnlijk verschillende 
culturen, van de Tibetanen in het noordoostelijke plateau in China tot 
de Hunza’s in Pakistan, de bewoners van de streek rond het Titicaca-
meer in het Andesgebergte in Peru, de inwoners van Vilcabamba in 
het Ecuadoriaanse Andesgebergte en de Russische Georgiërs en hun 
zusterculturen, de Abchazen, de Azerbeidzjanen en de Armeniërs uit 
het Kaukasus gebergte tot in Noord-Turkije. Honderdjarigen komen 
veel voor in deze culturen.

Het gebruik van grote hoeveelheden zout (in sommige gevallen tot 
20 gram per dag) en het lange leven in deze eenvoudige culturen is een 
sterke aanwijzing van de waarde van mineralen uit natuurlijke zouten 
uit de zeeën of uit de zoutmijnen die de restanten vormen van oude 
zeeën. Dat is iets waar onze samenleving eens over zou moeten naden-



22 23

Calcium & broze botten

het denkproces en geheugen (geheugenverlies), verwarring en depres-
siviteit dramatisch doet toenemen en het cognitief functioneren doet 
verslechteren.

Extreem lage cholesterolspiegels door het gebruik van statines ver-
snellen ook mentale achteruitgang, fragiliteit en het vroegtijdig overlij-
den van oudere mensen. We hebben cholesterol nodig om te kunnen 
overleven, maar dat is een ander boek.

Onze kindersterfte is in minder dan 10 jaar gestegen van de 23e 
plaats naar de gênante 42e plaats op de lijst van de landen van de 
ontwikkelde wereld, ondanks al onze hoogrisicospecialisten in de Ver-
enigde Staten en het aantal zuigelingen dat op de eerste dag sterft is 
bij ons het hoogst van de hele wereld. Wij zijn het slechtste land − wat 
een gênante uitkomst!

We zouden kunnen argumenteren over de feitelijke aantallen, maar 
zeg nou zelf, op welke statistieken zouden we trots moeten zijn? Ons 
huidige systeem faalt jammerlijk door hebzucht en gebrek aan leiding-
geving bij het toepassen van significante medische en epidemiolo-
gische wetenschappelijke waarheden en ontdekkingen op medisch 
gebied. 

Er is tegenwoordig meer dan gemiddeld 17 jaar voor nodig voor-
dat een significante ontdekking op het gebied van gezondheid of een 
wetenschappelijke bevestiging van een fout in medisch handelen de 
norm wordt. De calciummythe is een perfect voorbeeld. De klok tikt. 
Het is nu vele jaren geleden sinds de eerste (Amerikaanse) uitgave van 
deze informatie en het is nu pas amper een deel van het bewustzijn 
van een paar artsen aan het worden.

Dat is geen sterke aanbeveling gezien de technologie die we tot onze 
beschikking hebben en het feit dat we meer dan driemaal zoveel aan 
gezondheidszorg uitgeven dan welk ander ontwikkeld land ter wereld 
ook, de miljarden die aan supplementen worden uitgegeven nog niet 
meegerekend. 

Het is interessant op te merken dat de inwoners van de landen met 
de hoogste levensverwachting allemaal voedingspatronen hebben die 
rijk zijn aan zeevoedsel, zeewier en als gevolg daarvan evenwichtige 
ionische mineralen uit de zee bevatten.

Hoofdstuk 1    Het faillissement van de mineralen

•  Verhoogde glutathionreductase- en catalase-antioxidantactiviteit 
wat tot een betere fysieke gezondheid en mentale functie leidt 
(geregenereerd door volwaardige vitamine C), waardoor het voor-
komen van veel chronische ziekten die met veroudering in ver-
band worden gebracht wordt verminderd.

•  Hogere HDL-cholesterolspiegels − twee- tot driemaal hoger dan 
wat normaal wordt geacht, wat tot minder gevallen van dementie 
leidt.

•  Verbeterde telomeerlengte wat cellulaire veroudering vertraagt.
•  Bovennormale groeihormoonspiegels en activiteit.
•  Verbeterde cardiovasculaire functie.
•   Voedingspatroon rijk aan bioflavonoïden (volwaardige vitamine C) 

en antioxidanten (inclusief vitamine C), vitamine A en E.
•  Van het vrouwelijk geslacht zijn.
•   Genetische factoren zoals langlevende broers en zusters en 

gezonde variaties van het FOXO3A-gen, het langleven-gen.

Recentelijk hebben de bewoners van Okinawa zoutdroogtechnieken 
geperfectioneerd waardoor een bloeiende natuurlijke zeezoutindustrie 
is ontstaan. Deze culturen werken ook lichamelijk hard, eten relatief 
weinig calorieën en lopen dagelijks vele kilometers wat allemaal zeker 
bijdraagt aan hun lange levensduur. 

Volgens de World Health Organisation (WHO) staan de Verenigde 
Staten van de 193 landen op een gênante 33e plaats op de wereldlijst 
van lang leven. (Nederland staat op de 17e plaats.) De levensverwach-
tingsstatistiek in de Verenigde Staten is gedurende de laatste 50 jaar 
in bijna ieder decennium voortdurend gedaald, vergeleken met andere 
ontwikkelde landen (ondanks consistente toenamen van de alge-
mene levensduur). De levensverwachting van mannen in de Verenigde 
Staten is ongeveer 75 jaar, die van vrouwen 81 jaar. 

Als je in de Verenigde Staten tot je 85e leeft, is er een kans van 
bijna 50% dat je dement zult zijn. Helaas neemt het aantal gevallen van 
dementie in de Verenigde Staten met een alarmerende snelheid toe 
en er is ongelofelijk veel onderzoek dat aantoont dat het gebruik van 
cholesterolverlagende statines ingrijpende negatieve effecten heeft op 
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hier volgt nog meer bewijs

Een ander team van onderzoekers in Nieuw-Zeeland analyseerde 
15 grote studies (meta-analyse) en ontdekte dat mensen die een 
jaar lang 500 mg aan calciumsupplementen per dag gebruikten 
een groter risico op een hartaanval hadden dan mensen die geen 
calcium gebruikten.

Uit 8151 deelnemers aan de studie kregen 143 mensen die cal-
ciumsupplementen gebruikten een hartaanval in vergelijking met 
111 mensen die een placebo kregen.

En hier volgt nog een zeer belangrijke studie die laat zien dat het 
toevoegen van vitamine D aan calcium het probleem waarschijnlijk 
erger maakt:

Het tijdschrift Heart rapporteerde op 24 mei 2012 een toename 
van 86% van het aantal gevallen van hartziekte bij suppletie met 
calcium (meer dan 1100 mg per dag) en vitamine D (800 units 
per dag) bij 24.000 Duitsers in de leeftijd tussen de 35 en 64 jaar, 
die meer dan 11 jaar gevolgd werden.

Bij een andere studie van 163 ‘gezonde’ postmenopauzale  
vrouwen in de leeftijd van 57 tot 85 jaar die tijdens de Endocrine 
Society Annual Meeting in 2012 werd gepresenteerd, openbaarde 
Christopher Gallagher, arts aan het Creighton University Medical 
Center in Omaha, NE, dat 33% van de patiënten die bestudeerd 
werden met verschillende niveaus aan vitamine D- en calcium-
suppletie significante hypercalciurie (buitensporig verhoogde 
calciumspiegels in de urine) ervoeren, waardoor het risico op nier-
stenen verhoogd wordt. 

Nog eens 10% ervoer tijdens het jaarlijks driemaandelijks 
testen hoge calciumspiegels in het bloed. Hij concludeerde: “Het 
is belangrijk om bloed- en urinecalciumspiegels in de gaten te 
houden bij mensen die deze supplementen langdurig gebruiken.”

Hoofdstuk 1    Het faillissement van de mineralen

De calciummythe door wetenschappelijke 
onderzoeken bewezen

Wil je nog meer bewijs? Deze studie werd gepubliceerd toen we een 
paar jaar geleden dit hoofdstuk van het boek aan het schrijven waren. 
Het is een van de eerste van vele artikelen die nu bevestigen wat ik 
destijds in 2008 heb gezegd en wat bij het verschijnen van deze Neder-
landse editie nog even luid klinkt. Sterker, vandaag de dag geldt het 
zelfs nog meer:

Een artikel in het British Medical Journal rapporteerde dat 
postmenopauzale vrouwen die calciumsupplementen gebruikten 
om botsterkte te behouden een groter risico op een hartaanval 
hadden.

Een team van onderzoekers aan de University of Auckland 
heeft onder leiding van Ian Reid, arts, naar een groep van 1471 
gezonde postmenopauzale vrouwen van gemiddeld 74 jaar oud 
gekeken. Ze gaven 732 van de deelnemers dagelijks een calci-
umsupplement van 1000 mg calciumcitraat en 739 een placebo. 
De deelnemers werden 5 jaar lang gevolgd. De studie was oor-
spronkelijk bedoeld om het effect van calcium op botdichtheid en 
fracturen vast te stellen.

Gedurende de studieperiode van 5 jaar kregen 31 vrouwen die 
calciumsupplementen gebruikten 45 hartaanvallen, vergeleken 
met 14 vrouwen uit de placebogroep die 19 hartaanvallen kregen. 
Dezelfde studie toonde aan dat de groep die calciumsupplemen-
ten gebruikte bijna het dubbele aantal hartaanvallen, hersen-
bloedingen en gevallen van plotseling overlijden vertoonde: 101 
gevallen op de 69 vrouwen versus 54 op de 42 bij vrouwen die 
geen calcium gebruikten.

De onderzoekers schreven dat de calciumsupplementen bloed-
calciumspiegels kunnen verhogen en mogelijk verkalking van de 
bloedvaten versnellen. Hiervan is bekend dat dit de hoeveelheid 
vasculaire problemen zoals een hartaanval kan voorspellen.
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Ik herinner de lezer eraan dat 95% van de mineralenmassa van ons 
lichaam zich buiten het bloed bevindt en daarom is de nauwkeurig-
ste manier om lichaamsmineraalspiegels vast te stellen een haarmi-
neraalanalyse (HMA), die specifiek het hele mineraalgehalte van het 
lichaam vaststelt. Ik ben het ermee eens dat het meten van deze spie-
gels onontbeerlijk is. Onwetendheid is niet goed als het om je mine-
raalspiegels gaat!

Er staan meer studies in de lijst van referenties achterin het boek. 
Wat belangrijk is, is dat bij geen enkele van deze studies, niet één, 
moeite gedaan is om voor of na de studies weefselmineraalcalcium of 
bijbehorende mineraalspiegels te analyseren om risicogroepen uit te 
kunnen zoeken. 

Er werd weinig gekeken naar wat mensen aten, maar zelfs dan wordt 
calciumsuppletie constant in verband gebracht met een vergroot risico 
op hartziekte, vaatziekte, een hartaanval, een hersenbloeding, nierste-
nen, plaque en een verhoogd risico op botbreuken of geen of minimale 
bescherming daartegen. Dit zou uiteindelijk algemene kennis moeten 
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worden en dat zal ook gebeu-
ren. Het is te vanzelfsprekend 
en te betrouwbaar om het te 
negeren.

Wat hebben we nog meer 
nodig om de medische 
beroepsgroep van de geva-
ren van calciumsuppletie te 
overtuigen? Het is tijd om 
te stoppen met het onder-
zoeken van deze veronder-
stelling dat mensen extra 
calcium nodig hebben om 
sterke botten te krijgen. 

Het is geheel absurd 
denken te concluderen dat 
calciumsuppletie voor ieder-
een goed zou kunnen zijn.

We moeten de mineraal-
spiegels van ons lichaam 
met zekerheid kennen zodat 
onze opgeleide artsen ons 
kunnen helpen met wat we 
moeten eten, hoe we op de 
juiste manier moeten suppleren en zo nodig welke medicijnen op 
recept we moeten innemen.

Meer dan 2400 jaar geleden vatte Hippocrates het hedendaagse cal-
ciumprobleem zeer duidelijk samen toen hij zei: “Er zijn feitelijk twee 
dingen: te weten en te denken dat je het weet. Te weten is wetenschap. 
Te denken dat je het weet is onwetendheid.” 

De nauwkeurigste manier om lichaamsmineraalspiegels vast te stellen is via 
een haarmineraalanalyse (HMA).

De foutieve doctrine die zegt dat botten uit 
calcium zijn opgebouwd en dat calcium 
zorgt voor sterke botten.
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Hoofdstuk 2

De calciummythe

D eze vreemde overtuiging die de grote leugen over calcium en 
botten omarmt heeft het fanatisme van een religie aangeno-
men. Het is een echte dogmatische religie die geen afwijking 

toestaat. De treurig foutieve doctrine zegt dat botten uit calcium zijn 
opgebouwd en dat calcium zorgt voor sterke botten. Het is misschien 
zelfs een cultus geworden.

We weten niet precies waar dit vreemde en wetenschappelijk onge-
fundeerde idee vandaan komt, maar het is op de een of andere manier 
deel gaan uitmaken van ons collectieve bewustzijn. Wetenschappers, 
diëtisten en medici, die herinnerd worden aan de basiswetenschap dat 
botten uit 12 essentiële mineralen en veel meer sporenelementen zijn 
opgebouwd, krijgen een dag, een week of zelfs een maand later een 
soort goed van pas komend geheugenverlies en keren terug naar deze 
geïnsinueerde overtuiging die ten onrechte vermaant: 

‘Neem je calcium’.
Onze botten zijn feitelijk een opslagplaats van alle mineralen die 

ons lichaam nodig heeft. We weten dat we, wanneer we medicijnen 
(bisfosfonaten zoals Fosamax) gebruiken om het proces waarbij deze 
mineralen uit de botten lekken te stoppen, na verloop van tijd een ver-
slechtering zien. Dit zijn meestal tekorten in de hartspier of andere 
mineralentekorten die tot een toegenomen risico op atriumfibrilleren 
leiden.

De medische beroepsgroep, radiologen in het bijzonder, heeft de sig-
nificante observatie gedaan dat het testen van de botmineraaldichtheid 
(DEXA) laat zien dat onze botmineraalniveaus met de leeftijd minder 
worden. Een nuttige hint: deze test heet niet botcalciumdichtheidstest, 
hij heet botmineraaldichtheidstest.

28

   Punten om te onthouden

Botten zijn niet opgebouwd uit calcium, ze zijn opgebouwd uit vele 
mineralen. We krijgen bijna allemaal te veel calcium binnen, omdat 
veel voedingsmiddelen en supplementen het bevatten, ingegeven 
door de absurde gedachte dat we allemaal calcium nodig hebben. 
Die mineralen die aan je dagelijkse ‘vitamine’-supplementen zijn 
toegevoegd zijn niet het antwoord en kunnen ook schadelijk zijn.

De mineralen die we moeten innemen, moeten in water oplos-
baar zijn (ionisch of in zoutvorm en oplosbaar) om opgenomen en 
gebruikt te kunnen worden.

Door het gebruik van geraffineerd tafelzout komen er geen waar-
devolle mineralen en sporenelementen meer in ons voedings-
patroon voor. We hebben meer dan gejodeerd zout en calcium 
nodig voor een goede gezondheid en sterke botten.

Het eten van ongeraffineerd rotszout uit de zee of uit op het land 
gelegen zoutbeddingen en het gebruik van ionische mineralen-
supplementen die uit ongeraffineerd zeezout zijn gemaakt zullen 
je helpen je mineraalevenwicht te herstellen en te behouden.

Onze voedingsmiddelen bevatten niet de mineralen die ze eens 
bevatten, omdat de bodem geen mineralen meer bevat en er niet 
genoeg groenten en fruit aan de plant rijpen.

Een overmaat aan calcium veroorzaakt een toegenomen kans op 
verkalking, verhardingen of grint- of betonachtige calciumafzettin-
gen in onze slagaders (plaque), gewrichten (botsporen), ogen (cata-
ract), hersenen (krimpen, dementie), nieren en galblaas (stenen) 
en andere gezondheidsproblemen, waaronder verharding van de 
slagaders, hartziekte, dementie, kanker, diabetes, hypothyreoïdie 
en hypertensie (door intracellulaire natriumuitputting) om er een 
paar te noemen.














