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Zowel de auteur als de uitgever heeft deze uitgave bedoeld om informatie te 

verstrekken over de materie van het onderwerp dat behandeld wordt. 
Er is alles aan gedaan om deze uitgave zo compleet en nauwkeurig 

mogelijk te maken. Het doel van dit boek is te onderwijzen.
De schrijver en de uitgever zullen door geen persoon of instantie aansprakelijk 

gesteld, noch verantwoordelijk geacht kunnen worden voor welk verlies, schade of 
letsel dan ook dat veroorzaakt is of waarvan aangenomen wordt dat het direct of 

indirect veroorzaakt is door de informatie die deze uitgave bevat. 
De geboden informatie kan, ondanks alle zorgvuldigheid, onjuistheden bevatten.

De informatie die hierin gepresenteerd wordt is op geen enkele manier bedoeld als 
vervanging van medische diagnostiek en/of behandeling.

Bestelinformatie:
Uitgaven van uitgeverij Succesboeken.nl zijn in iedere (online) boekhandel 

te verkrijgen. Voor alle andere uitgaven plus uitgaven van 
collega-uitgevers: bezoek de website van Succesboeken.nl

Aan alle mensen die ooit de woorden: 

‘U heeft kanker’ 

te horen hebben gekregen 

en 

aan hun dierbaren, 

die hen op hun tocht hebben gesteund.
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Anomalie {anoma’li] zelfst.naamw. (v.) iets dat afwijkt van wat 
standaard of normaal is, of van wat wordt verwacht.

Je hebt waarschijnlijk wel eens een verhaal als dit gehoord: iemand 
met kanker in een vergevorderd stadium probeert alles wat de 

reguliere geneeskunde te bieden heeft, inclusief chemotherapie en 
operatie, maar niets helpt. Ze wordt naar huis gestuurd om te sterven, 
maar wandelt vijf jaar later gezond en vrij van kanker de spreekkamer 
van haar dokter binnen.

Toen ik voor het eerst een dergelijk verhaal hoorde, 
counselde ik kankerpatiënten in een groot onderzoeks-
centrum voor kanker in San Francisco. Tijdens een 
lunchpauze las ik het boek Spontaneous Healing* van 
dr. Andrew Weil, waarin ik een geval van wat ik radi-
cale remissie noem, tegenkwam. Ik verstarde; verward 
en verbijsterd. Had dit werkelijk plaatsgevonden? Was 
deze persoon werkelijk, zonder het gebruik van reguliere 
geneeskunde, kanker in een vergevorderd stadium te 
boven gekomen? 

En als dat zo was, waarom had dat dan niet op de 
voorpagina van ieder dagblad gestaan? Zelfs al was het maar één keer 
voorgekomen, dan nog was het een ongelooflijke gebeurtenis. Per slot 
van rekening was deze persoon op de een of andere manier op een 
geneeswijze voor zijn kanker gestuit. De mannen en vrouwen die ik 
counselde, zouden er alles voor over hebben gehad om het geheim 
van die overlevende te kennen − en dat gold ook voor mij.

Geïntrigeerd begon ik direct te proberen om andere gevallen van 
radicale remissie te vinden. Wat ik ontdekte, schokte me. Er waren 
meer dan duizend beschreven gevallen, die allemaal stilletjes in de 
medische tijdschriften waren gepubliceerd. En daar stond ik dan, aan 
het werk in een belangrijk onderzoeksinstituut naar kanker en dit was 
de eerste keer dat ik van het bestaan ervan hoorde.

* uitgegeven door Sphere Books, USA, 2008, ISBN 9780751540819
verkrijgbaar bij Succesboeken.nl
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Hoe dieper ik in het onderwerp dook, des te gefrustreerder ik werd. 
Het kwam erop neer dat niemand die gevallen serieus had onderzocht, 
noch werd er enige poging gedaan om ze op te sporen. Maar wat nog 
erger was, is het feit dat de meeste radicale-remissie-overlevers waar-
mee ik in gesprek kwam, zeiden dat hun arts, hoewel die blij voor hen 
was, geen interesse had in wat ze hadden gedaan om beter te worden.

De laatste druppel was voor mij echter het feit dat een paar radicale-
remissie-overlevers mij vertelden dat hun arts hen eigenlijk had ver-
zocht om niemand van de andere patiënten in de wachtkamer over 
hun verbazingwekkende herstel te vertellen. De reden? Om geen valse 
hoop te wekken. 

Hoewel het volkomen te begrijpen is dat die artsen hun patiënten 
niet op het verkeerde been wilden zetten om te denken dat de gene-
zingsmethode van die ene patiënt ook voor hen zou kunnen werken, is 
dat heel wat anders dan om deze ware verhalen van genezing volledig 
stil te zwijgen.

Een paar weken later barstte een counseling-cliënt van mij in huilen 
uit, terwijl ze chemotherapie kreeg. Ze was eenendertig jaar oud, met 
een tweeling in de kleuterleeftijd, en had onlangs te horen gekregen 
dat ze agressieve borstkanker stadium III (op een schaal van IV) had. 
Snikkend smeekte ze me: “Wat kan ik doen om beter te worden? Zeg 
me gewoon wat ik moet doen. Ik wil er alles voor doen. Ik wil niet dat 
mijn kinderen zonder moeder opgroeien.”

Ik zag haar daar zitten, uitgeput en kaal, met haar enige hoop op 
herstel langzaam in haar aderen druppelend. En toen dacht ik aan 
die meer dan duizend gevallen van ongelooflijk, radicaal herstel, waar 
niemand onderzoek naar deed. Terwijl ik diep ademhaalde, keek ik 
haar aan en zei: “Ik weet het niet. Maar ik ga proberen het voor je te 
ontdekken.” 

Dat was het moment dat ik besloot om voor mijn PhD door te gaan 
en mijn leven aan het opsporen, het analyseren en − ja − het praten 
over gevallen van radicale remissie te wijden. Is het als we de strijd 
tegen kanker willen winnen per slot van rekening niet logisch om 
met diegenen te gaan praten die deze strijd al gewonnen hebben?

Zouden we deze verbazingwekkende overlevers, in een poging om 

hun geheim te weten te komen, in feite niet aan talloze wetenschap-
pelijke testen moeten onderwerpen en hen iedere vraag, die we maar 
kunnen bedenken, moeten stellen? 

Als we niet onmiddellijk kunnen verklaren waarom iets gebeurt, wil 
dat nog niet zeggen dat we het moeten negeren − of erger nog − tegen 
anderen moeten zeggen dat ze er niet over mogen praten.

Het voorbeeld dat ik altijd gebruik is dat van Alexander Fleming, 
een wetenschapper, die ervoor koos om een anomalie, een afwijking, 
niet te negeren. Volgens het verhaal kwam Alexander Fleming in 1928 
van vakantie terug en ontdekte hij dat in veel van zijn petrischalen − 
schaaltjes om cellen te kweken − schimmels groeiden, hetgeen gezien 
zijn lange afwezigheid niet verbazingwekkend was. Hij begon de scha-
len te steriliseren, met de gedachte dat hij zijn experimenten gewoon 
opnieuw zou moeten doen. 

Gelukkig besloot hij daar even mee te wachten en de schaaltjes wat 
nader te bekijken. Dat was het moment dat hij ontdekte dat alle bacte-
riën in één bepaalde schaal dood waren. In plaats van deze anomalie 
te negeren en het als toeval af te doen, koos Fleming ervoor om de 
zaak verder te onderzoeken − en dat leidde hem naar de ontdekking 
van penicilline.

Dit boek maakt je deelgenoot van het resultaat van mijn voortdu-
rende onderzoek naar de radicale remissie van kanker. Het is de uit-
komst van mijn beslissing om deze afwijkende gevallen niet te negeren, 
maar om te doen wat Alexander Fleming deed: ze nader te bekijken. 

Maar eerst zal ik je wat over mezelf vertellen, zodat je beter kunt 
begrijpen wat mijn achtergrond is en wat mij inspireerde om mijn leven 
aan dit onderwerp te wijden.

mijn verhaal

Mijn ervaring met kanker begon op driejarige leeftijd toen bij mijn 
oom leukemie werd vastgesteld. Deze ziekte was een langdurig proces 
dat zich over vijf jaar heeft uitgesponnen en een schaduw over fami-
liebijeenkomsten wierp, en alle jonge neven en nichten ongelooflijk 
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bang maakte voor die mysterieuze ziekte die kanker werd genoemd. 
Hij overleed uiteindelijk toen ik acht was en liet mijn negenjarige 
neef vaderloos achter. Toen kwam ik erachter dat vaders aan kanker 
konden sterven. Een paar jaar later, toen ik nog maar veertien was, 
werd aan het eind van de tweede klas middelbare school bij een goede 
vriend van me maagkanker vastgesteld. Geschokt groepeerde ons 
kleine dorp in Wisconsin zich om hem heen en pepte hem met talloze 
fondsenwervende pancake-ontbijten en ziekenhuisbezoeken op. 

Sommige vrienden van me waren hoopvol gestemd, maar ik kon 
dat onheilsgevoel diep in mijn buik niet negeren. Per slot van rekening 
had ik dit al eens eerder meegemaakt. Na twee lange, met bijwerkin-
gen gevulde jaren, stierf mijn vriend op zestienjarige leeftijd. Onze hele 
gemeenschap was op zijn begrafenis aanwezig en de volgende paar 
jaar gingen mijn andere vrienden en ik naar zijn graf om bloemen te 
brengen. Zijn dood leerde me dat absoluut iedereen op ieder moment 
aan kanker kan overlijden.

In de tijd dat ik mijn propedeuse aan de Harvard University behaalde 
maakte ik voor de eerste keer kennis met complementaire genees-
kunde, yoga en meditatie. Deze vreemde methoden en ideeën zorg-
den ervoor dat ik aan mijn eerdere overtuigingen over de scheiding 
van lichaam en geest begon te twijfelen en geleidelijk aan begon ik 
yoga te beoefenen.

Vier fantastische jaren later was mijn eerste baan die van mede-
auteur van een boek over de opwarming van de aarde en plotseling 
zat ik de hele dag achter een computer, zonder enige vorm van sociale 
interactie, zoals ik die op de universiteit gewend was.

Toen een vriend van me opperde dat ik mijn isolatie met vrijwilli-
gerswerk kon doorbreken, was het helpen van kankerpatiënten het 
eerste idee dat bij me opkwam, ongetwijfeld vanwege mijn eerdere 
ervaringen daarmee.

Ik herinner me nog steeds mijn eerste dag als vrijwilliger op de 
kinderafdeling van het Memorial Sloan-Kettering Cancer Center in 
de stad New York. Het enige dat ik deed was monopolie spelen met 
enkele kinderen die intraveneuze − direct in een ader ingebracht − che-
motherapie kregen, maar de diepe voldoening die ik voelde door hen 

te helpen hun ziekte gedurende een paar uur te vergeten, veranderde 
letterlijk mijn leven. Ik wist dat ik mijn roeping had gevonden, en na 
nog een paar weken vrijwilligerswerk was ik masterprogramma’s aan 
het bekijken. Ik ging naar de University of California in Berkeley voor 
mijn master in oncologisch maatschappelijk werk, met als specialisa-
tie het counselen van kankerpatiënten. (Oncologie is de wetenschap 
van tumoren/kanker - vert.) 

Tijdens mijn masterstudie groeide mijn interesse in de complemen-
taire geneeskunde, waardoor ik veel boeken over dit onderwerp las en 
een intensieve opleiding tot yogaleraar afrondde. Ik bracht mijn dagen 
door met het counselen van kankerpatiënten en mijn avonden met 
studeren en het beoefenen van yoga.

In diezelfde tijd behaalde mijn man een graad in de Traditionele Chi-
nese Geneeskunde (acupunctuur, kruidenleer, enz.) en studeerde hij 
een esoterische − naar binnen/op het wezen van de mens gerichte − 
vorm van energetische genezing, zodat ik door voorbeelden van com-
plementaire geneeskunde omgeven was. Ook in die periode las ik het 
boek van Andrew Weil dat de loop van mijn leven veranderde, doordat 
ik in contact kwam met wat Weil spontane genezing noemde. Dit over-
tuigde me ervan om mijn PhD te gaan halen, zodat ik dit fantastische 
onderwerp diepgaand kon bestuderen. 

Vanaf dat punt heb ik mijn leven gewijd aan het ontdekken van wat 
mensen doen om kanker tegen alle verwachtingen in te overwinnen.

wat is radicale remissie?

Om te kunnen begrijpen wat radicale remissie is, helpt het om eerst 
na te denken over wat standaard of niet-radicale remissie is. Een arts 
verwacht dat kanker in remissie gaat als het vroeg genoeg wordt ont-
dekt en het een van de tegenwoordig meer behandelbare vormen van 
kanker is.

Als bijvoorbeeld bij een vrouw borstkanker stadium I wordt vastge-
steld, wordt van haar verwacht − statistisch gezien − dat ze, zolang 
ze de aanbevolen medische behandeling van operatie, chemotherapie 
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en/of bestraling ondergaat, gedurende ten minste vijf jaar kankervrij 
blijft. Als bij diezelfde vrouw echter alvleesklierkanker stadium I wordt 
vastgesteld, bestaat er slechts een kans van 14% dat ze na vijf jaar 
nog in leven is, zelfs als ze alle aanbevolen behandelingen ondergaat.1 

Dat komt, omdat de reguliere geneeskunde momenteel geen behan-
delingen voor alvleesklierkanker heeft, die net zo effectief zijn als de 
behandelingen die er voor borstkanker zijn.

Ik definieer radicale remissie als iedere remissie van kanker die sta-
tistisch gezien onverwacht is. En die statistieken verschillen per soort 
kanker, het stadium waarin die zich bevindt en de medische behande-
ling die wordt ondergaan. Om preciezer te zijn, treedt radicale remissie 
op wanneer:

• iemands kanker zonder enige vorm van reguliere behandeling ver-
dwijnt; of

• een kankerpatiënt reguliere geneeskunde probeert, maar de kanker 
niet in remissie gaat, zodat hij naar alternatieve methoden van gene-
zing overgaat, die wel tot een remissie leiden; of

• een kankerpatiënt tegelijkertijd reguliere geneeskunde en alterna-
tieve methoden gebruikt, met als doel een statistisch gezien uiterst 
dringende prognose − inschatting van het verloop van een ziekte − 
te overleven (bijv. iedere kanker met een kans op een vijfjaarsover-
leving van minder dan 25%).

Hoewel onverwachte remissies zeldzaam zijn, hebben duizenden 
mensen ze ervaren. Ik vraag alle kankerspecialisten die ik tegenkom 
of ze ooit een geval van radicale remissie in hun praktijk zijn tegenge-
komen, en tot nu toe hebben ze allemaal ‘ja’ gezegd. Vervolgens vroeg 
ik hen of ze de tijd hadden genomen om dat geval of die gevallen in 
een academisch tijdschrift te publiceren, en tot nu toe hebben ze alle-
maal ‘nee’ gezegd. 

Daardoor weten we niet hoe vaak radicale remissie in werkelijkheid 
voorkomt, totdat we een systematische manier creëren om ze op te 

sporen. Om dat doel te bereiken biedt de website van dit boek − radi-
calremission.com − de mogelijkheid aan kankeroverlevers, artsen, 
genezers en lezers zoals jij, om snel en op een makkelijke manier je 
gevallen van radicale remissie toe te voegen. Vervolgens kunnen die 
dan door onderzoekers geteld, geanalyseerd en gevolgd worden.

Deze database is ook voor het grote publiek vrij toegankelijk, zodat 
kankerpatiënten en hun dierbaren kunnen lezen hoe andere mensen 
met vergelijkbare diagnosen tegen alle verwachtingen in, in staat zijn 
geweest om te genezen.

over dit boek

Toen ik net was begonnen met het bestuderen van het verschijnsel 
radicale remissie, verraste het me te constateren dat er twee groepen 
mensen waren die, in de meer dan duizend, in medische tijdschrif-
ten gepubliceerde gevallen, grotendeels waren genegeerd. De eerste 
groep waren de radicale overlevers zelf. Ik vond het schokkend dat de 
overgrote meerderheid van academische artikelen niet vermeldde wat 
de patiënten zelf dachten dat tot hun remissie had geleid. 

Ik las artikel na artikel van artsen die alle biochemische verande-
ringen, die de radicale-remissie-overlevers meemaakten, zorgvuldig 
opnoemden, maar geen enkele auteur berichtte dat er direct aan de 
overlevers was gevraagd wat zij zelf dachten wat de reden was dat ze 
genezen waren. Ik vond dat erg vreemd, vooral gezien het feit dat de 
overlevers iets hebben gedaan − soms zelfs zonder zelf te weten wat − 
dat hen heeft geholpen de kanker te genezen.

Daarom besloot ik om voor mijn promotieonderzoek twintig men-
sen, die een radicale remissie hadden meegemaakt, te vinden en te 
interviewen met de vraag: ‘Waarom denk jij dat je genezen bent?’

De tweede groep die in het onderzoek genegeerd was, waren de 
alternatieve genezers. Omdat de meeste radicale remissies per defi-
nitie in de afwezigheid van reguliere geneeskunde optreden, was ik 
verrast dat niemand had onderzocht hoe niet-westerse of alternatieve 
genezers kanker behandelen.
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Veel radicale overlevers waar ik op dat moment van had gehoord, 
hadden genezers uit alle windstreken bezocht; daarom ben ik de wereld 
rondgevlogen en heb ik vijftig niet-westerse, alternatieve genezers 
over hun benadering van kanker ondervraagd. Ik heb tien maanden 
besteed aan het opsporen en interviewen van alternatieve genezers 
van kanker in de oerwouden, bergen en steden van tien verschillende 
landen, te weten de Verenigde Staten (Hawaï), China, Japan, Nieuw-
Zeeland, Thailand, India, Engeland, Zambia, Zimbabwe en Brazilië.

Het was een onderzoeksreis die mijn leven veranderde en die me 
naar ontmoetingen met vele fascinerende genezers leidde, en dit boek 
is een samenvatting van alles wat zij met mij hebben gedeeld. 

Sinds dat aanvankelijke onderzoek voor mijn proefschrift heb ik 
meer gevallen gevonden en heb ik nu meer dan honderd interviews 
afgenomen en meer dan duizend beschreven gevallen van radicale 
remissie geanalyseerd. Na al deze gevallen zorgvuldig en herhaal-
delijk met gebruik van kwalitatieve onderzoeksmethoden te hebben 
geanalyseerd, heb ik meer dan vijfenzeventig verschillende factoren 
geïdentificeerd die hypothetisch − verondersteld, nog niet bewezen − 
een rol bij radicale remissie spelen, inclusief lichamelijke, emotionele 
en spirituele factoren. 

Toen ik echter de frequentie van iedere factor in een grafiek zette, 
zag ik dat negen van die vijfenzeventig factoren steeds maar weer in 
bijna ieder interview naar voren kwamen. Met andere woorden, weinig 
mensen die ik heb geïnterviewd, noemden bijvoorbeeld de 73ste 
factor, wat het innemen van haaienkraakbeen is, maar bijna iedereen 
noemde dezelfde negen dingen, die ze deden om hun kanker te helpen 
genezen.

Deze negen speerpunten voor een radicale remissie zijn:

• Het radicaal veranderen van je voedingspatroon.
• Het in eigen hand nemen van je gezondheid. 
• Het volgen van je intuïtie.
• Het gebruiken van kruiden en supplementen.
• Het loslaten van onderdrukte emoties.
• Het versterken van positieve emoties.

• Het omarmen van sociale ondersteuning.
• Het verdiepen van je spirituele verbinding.
• Het hebben van sterke redenen om te leven.

Het is belangrijk op te merken dat deze speerpunten niet in de een 
of andere volgorde staan. Er is geen duidelijke winnaar onder deze 
punten. Zoals je in dit boek zult zien, is het meer zo dat ze alle negen 
net zo vaak in mijn interviews worden genoemd, alhoewel sommige 
mensen de neiging hadden om zich meer op één punt dan op de ove-
rige te richten. Houd alsjeblieft in gedachten dat de meerderheid van 
de radicale-remissie-overlevers van kanker, die ik heb bestudeerd, 
tijdens hun inspanningen om hun kanker te genezen ten minste alle 
negen speerpunten in meerdere of mindere mate uitvoerden.

Voor een goede opbouw heb ik dit boek in negen hoofdstukken 
ingedeeld, die elk een van deze speerpunten beschrijven. In ieder 
hoofdstuk zullen we eerst de belangrijkste punten van het betreffende 
speerpunt behandelen, alsook een blik werpen op de laatste weten-
schappelijke ontwikkelingen op dat gebied.

Vervolgens behandelen we een verhaal over een volledige radicale-
remissie-genezing die dit speerpunt onderstreept. Tot slot eindigt ieder 
hoofdstuk met een eenvoudige lijst van actiepunten, die je, als je dat 
wilt, direct kunt uitvoeren om de speerpunten voor radicale remissie 
in je leven op te nemen.

voor we beginnen

Voor ik deze speerpunten voor genezing met je deel, wil ik eerst een 
paar dingen ophelderen. Allereerst zou ik duidelijk willen stellen dat 
ik helemaal niet tegen de reguliere behandeling van kanker, inclusief 
operatie, chemotherapie en bestraling, ben.

Net zoals ik geloof dat de meeste mensen schoenen nodig hebben 
om een marathon te kunnen lopen, heeft toch een select gezelschap 
een manier gevonden om de 42 kilometer en 195 meter op blote 
voeten te lopen en gezond te blijven. Op een vergelijkbare manier 
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geloof ik dat de meeste mensen reguliere geneeskunde nodig hebben 
om kanker de baas te blijven, terwijl een select gezelschap manieren 
heeft gevonden om kanker met behulp van andere methoden te boven 
te komen.

Als onderzoeker van kanker ben ik gewoon toegewijd om meer over 
het trainingsregime van de laatste groep te weten te komen, in een 
poging te achterhalen hoe ze een dergelijke onwaarschijnlijke presta-
tie tot stand konden brengen. 

Ten tweede is het helemaal niet mijn bedoeling om door het schrij-
ven van dit boek valse hoop te wekken. Herinner je je nog die dokter 
die niet wilde dat zijn andere patiënten over het bestaan van radicale 
remissies zouden horen? Ik begrijp hem wel, omdat de confrontatie 
met een wachtkamer vol mensen, die statistisch gezien weinig hoop 
op overleven hebben, werkelijk een ontmoedigende taak is.

Maar de stilte rond de gevallen van radicale remissie heeft naar mijn 
mening tot iets veel ergers dan valse hoop geleid: niemand onderzoekt 
deze opmerkelijke genezingen of heeft er iets van geleerd.

In mijn allereerste onderzoekscollege aan de University of California 
in Berkeley leerde ik dat het de wetenschappelijke verantwoordelijk-
heid van de onderzoeker is om ieder afwijkend geval, dat niet binnen 
de hypothese van de onderzoeker valt, te onderzoeken. Na het onder-
zoeken van de betreffende afwijking heeft de onderzoeker slechts 
twee keuzen: hij kan ofwel het publiek uitleggen waarom die vreemde 
gevallen niet in zijn hypothetisch model passen, ofwel hij kan met een 
nieuwe hypothese komen waar dergelijke gevallen wél in passen.

Het is onverantwoord om de mensen die hun kanker met niet-regu-
liere manieren hebben genezen ronduit te negeren (vooral omdat 
het ons gezamenlijke en algemene doel is om een geneeswijze voor 
kanker te vinden). In aanvulling daarop zou ik de term valse hoop 
willen bespreken. 

Het geven van valse hoop betekent dat je mensen hoop geeft op 
iets dat niet waar of fout is. Gevallen van radicale remissie kunnen − 
momenteel − onverklaarbaar zijn, maar ze zijn wel waar. Deze mensen 
hebben hun kanker op een statistisch onverwachte manier genezen. 
Dat is het principiële verschil dat we dienen te begrijpen, zodat we de 

vrees voor het wekken van valse hoop kwijt kunnen raken en we aan 
het proces van wetenschappelijk onderzoek van deze gevallen, naar 
mogelijke aanknopingspunten voor de genezing van kanker, kunnen 
beginnen.

De negen speerpunten, die in dit boek worden beschreven, zijn hypo-
thesen voor het antwoord op de vraag, waarom radicale remissie op 
zou kunnen treden; het zijn geen bewezen feiten. Helaas zal het tiental-
len jaren van kwantitatief, gerandomiseerd onderzoek vergen voordat 
we zeker weten of deze negen speerpunten je kans op overleven wel of 
niet definitief kunnen verbeteren.

(Een kwantitatief, gerandomiseerd onderzoek is een klinisch − op 
mensen − onderzoek waarbij de patiënten of proefpersonen willekeu-
rig (‘random’) over twee of meer groepen verdeeld worden, waarbij 
de groepen onderling vergeleken worden en de resultaten in getallen 
(kwantitatief) worden uitgedrukt. Kwalitatief onderzoek is een onder-
zoek gericht op het hoe en waarom van gedragingen, houdingen en 
belevingen - vert.)

Ik wilde niet tientallen jaren wachten voordat ik deze belangrijke 
hypothesen met jou kon delen. In plaats daarvan wilde ik de resulta-
ten van mijn kwalitatieve onderzoek delen, zodat we een broodnodige 
bespreking over waarom deze gevallen worden genegeerd en wat ze 
ons zouden kunnen leren, kunnen starten. 

De enige mogelijkheid op het wekken van valse hoop zou zijn als ik 
je zou vertellen dat je met het volgen van deze negen factoren, kanker 
absoluut zou kunnen genezen. En dat zeg ik niet. Ik zeg alleen maar 
dat, op basis van mijn onderzoek dit de negen meest algemene hypo-
thesen zijn voor het antwoord op de vraag waarom radicale remissie 
kan optreden.

Nu ik duidelijk heb gemaakt dat het niet in mijn bedoeling ligt om 
valse hoop te wekken, wil ik je vertellen waar ik wel op hoop. 

Allereerst hoop ik oprecht dat andere onderzoekers zo snel mogelijk 
deze hypothesen over radicale remissie beginnen te testen. Ook hoop 
ik dat kankerpatiënten en hun dierbaren door dit boek met ware ver-
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raakte toen ik mijn eerste geval van radicale remissie ontdekte. 
Ik hoop dat ze, door het feit dat sommige mensen tegen alle ver-

wachtingen in wél van kanker herstellen, bemoedigd worden. Daar 
komt bij dat ik hoop dat dit boek mensen zal motiveren om continu 
naar aanvullende manieren om hun gezondheid te verbeteren, te blij-
ven zoeken. Ongeacht of ze nu naar manieren zoeken om kanker te 
voorkomen, middenin een reguliere behandeling zitten, of dat ze op 
zoek zijn naar andere mogelijkheden, omdat die ene behandeling alles 
heeft gedaan wat die kon.

Maar het allerbelangrijkste is, dat ik hoop dat dit boek de start van 
een broodnodige discussie over radicale remissies zal zijn, zodat we 
kunnen stoppen met het negeren ervan en kunnen beginnen met 
ervan te leren.

Wat de gevallen van radicale remissie betreft, zijn we nog niet in 
staat te begrijpen waarom deze mensen van kanker zijn genezen of 
waarom hun technieken wel voor hen, maar niet altijd voor anderen 
werken. Ik geloof echter dat als we ons intensief inspannen om deze 
gevallen te bestuderen − in plaats van ze te negeren, omdat we ze 
niet kunnen verklaren − er twee mogelijke uitkomsten zullen zijn: op 
zijn minst zullen we iets te weten komen over het vermogen van het 
lichaam om zichzelf te genezen, en in het beste geval zullen we een 
geneeswijze voor kanker vinden. 

Geen van deze uitkomsten zal echter optreden als we doorgaan 
met het negeren van gevallen van radicale remissie. Waar zouden we 
per slot van rekening zijn als Alexander Fleming die schimmel in die 
ene petrischaal had genegeerd? Zoals de geschiedenis ons leert, is 
het bestuderen van anomalieën geen tijdsverspilling. Integendeel, het 
bestuderen van anomalieën heeft historisch gezien tot enorme door-
braken geleid − en daar ligt de werkelijke hoop.

hoofdstuk 1

het radicaal veranderen van je 
voedingspatroon 

Laat voeding uw medicijn zijn 
en laat uw medicijn uw voeding zijn.

— Hippocrates

Hippocrates, de Griekse arts die de grondlegger van de moderne 
geneeskunde wordt genoemd, geloofde sterk dat voeding de 

kracht heeft om het lichaam bij te stellen, weer in evenwicht te bren-
gen en te genezen. 

Stel je zijn teleurstelling eens voor als hij tot de ontdekking zou komen 
dat de huidige artsen tijdens hun zes jaar op de medische faculteit in 
totaal slechts één week voedingsleer krijgen.1 Zelfs onlangs moest ik 
tijdens mijn eigen lichamelijk onderzoek mijn dokter uitleggen dat ik 
als vegetariër door het eten van bladgroenten voldoende calcium bin-
nenkrijg (haar enige suggestie was melk) en voldoende ijzer door het 
eten van bonen en zeewier (haar enige suggestie was rood vlees). 

Het is over het algemeen niet zo dat artsen niet in de genezende 
kracht van voeding geloven, maar meer dat ze daar nooit iets over 
hebben geleerd. 

Als artsen voeding beter zouden bestuderen, zouden ze ontdek-
ken dat we inderdaad zijn wat we eten, omdat de cellen van ons voed-
sel worden afgebroken en worden getransformeerd in de cellen van 
onze lichamen. Daar komt bij dat wat we eten en drinken de vaten en 
weefsels rechtstreeks beïnvloedt en ze, afhankelijk van wat we in het 
lichaam stoppen, in mindere of meerdere mate laten ontsteken.

Stel je, voor een beter begrip van dit concept, eens voor dat je een 
kop koffie aan een vijfjarige zou geven. Na ongeveer tien minuten twij-
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fel je niet meer aan het feit dat wat we eten de gezondheid rechtstreeks 
beïnvloedt.

Onze gezondheid − en in feite ook ons hele leven − kan als de som 
van al onze opeenvolgende beslissingen worden gezien. Dit geldt ook 
voor onze keuzen van wat we iedere dag eten en drinken, denken en 
voelen, doen en laten, en bewegen en rusten. 

Wat voeding zo krachtig maakt, is dat het een zeer bewuste beslis-
sing is. Kies ik voor gezoete ontbijtgranen of voor havermout met 
vruchten? Kies ik voor de snelle boterham met pindakaas of jam, of 
voor de meer tijd kostende quinoa-salade?

De meeste mensen ervaren een ietwat zeurderige, onderliggende 
twijfel over de dagelijkse voedingskeuze, en die twijfel fluistert: “Maakt 
het echt wat uit? Heeft wat ik eet echt een belangrijke invloed op mijn 
gezondheid?” De radicale-remissie-overlevers die ik heb geïnterviewd 
− bij wie hun leven op het spel stond − stellen zich die vraag op een 
heel ander niveau. 

Zij vragen zich af: ‘Kan wat ik eet ervoor zorgen dat mijn kanker in 
remissie gaat?’ Velen van hen krijgen ‘ja’ als antwoord.

Na honderden gevallen van radicale remissie te hebben geanaly-
seerd, is een van de negen speerpunten, dat consequent steeds maar 
weer naar voren komt, het radicaal veranderen van het voedingspa-
troon om de kanker te helpen genezen. 

Wat van nog meer betekenis is, is dat de meerderheid van de mensen 
die ik bestudeer allemaal de neiging heeft om dezelfde vier veranderin-
gen in hun voedingspatroon aan te brengen. En die zijn:

• sterk verminderen of verwijderen van suiker, vlees, zuivel en 
bewerkte voedingsmiddelen;

• sterk verhogen van de consumptie van groenten en fruit;

• eten van biologische voedingsmiddelen; en

• drinken van gefilterd water.

Na elk van deze veranderingen diepgaand besproken te hebben, 
zal ik achtereenvolgens twee verhalen van mensen met een radicale 
remissie delen, die hun voedingspatroon radicaal hebben veranderd 
om respectievelijk borstkanker en prostaatkanker te genezen.

Tot slot zullen we een aantal eenvoudige stappen bespreken, die je 
kunt nemen om met een kankerbestrijdend dieet te beginnen.

geen zoetigheid, geen vlees, geen zuivel,  
geen bewerkte voedingsmiddelen

De overgrote meerderheid van de radicale-remissie-overlevers die ik 
aan het onderzoeken ben, heeft het erover hoe ze zoetigheid (suiker), 
vlees, zuivelproducten en bewerkte voedingsmiddelen in hun voe-
dingspatroon verminderen of eruit verwijderen, met als doel om zich-
zelf te helpen genezen.

Laten we met suiker beginnen. Er wordt veel gesproken over suiker 
en kanker en om goede redenen. Het is een onweerlegbaar feit dat 
kankercellen suiker − glucose − veel sneller consumeren (dat wil 
zeggen, metaboliseren − omzetten tijdens de stofwisseling) dan nor-
male cellen.

Dit is precies hoe een PET-scan (Positronemissietomografie) werkt: 
je drinkt eerst een glas glucose en vervolgens meet de scan waar 
die glucose in het lichaam het snelst wordt omgezet. Deze glucose 
hotspots zijn de gebieden in het lichaam waar hoogstwaarschijnlijk 
kanker aanwezig is. 

Hoewel onderzoekers niet weten of een suikerrijk voedingspatroon 
kanker veroorzaakt, weten we wel dat wanneer er eenmaal kankercel-
len in het lichaam aanwezig zijn, ze ergens tussen de tien tot vijftig 
maal meer glucose consumeren dan normale cellen.2 

Daarom is het voor kankerpatiënten een logische stap om zo veel 
mogelijk geraffineerde suiker uit hun voedingspatroon te verwijderen 
om het voeden van hun kankercellen te vermijden en om in plaats 
daarvan op de glucose die van nature in groenten en fruit aanwezig is 
te vertrouwen.
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Eén radicale-remissie-overlever die zijn voedingspatroon veran-
derde − en met name suiker uit zijn voedingspatroon verwijderde − is 
een man die Ron heet. Bij Ron was op vierenvijftig-jarige leeftijd pros-
taatkanker vastgesteld. Het bloedonderzoek bleek positief voor pros-
taatkanker (een Gleasonscore van 6 en een PSA van 5,2) en twee van 
de twaalf biopten bleken positief voor kanker te zijn. 

(De Gleasonscore is een score voor de prognose en behandeling 
van prostaatkanker. PSA betekent prostaatspecifiek antigeen en is 
een eiwit dat verhoogd is bij prostaatkanker. Een biopt is een stukje 
weefsel dat voor onderzoek wordt weggenomen - vert.)

Zijn artsen adviseerden daarom een onmiddellijke operatie voor een 
totale prostaatverwijdering. 

Ron had kort daarvoor echter van iemand gehoord die zichzelf door 
middel van voeding van zijn kanker had genezen, dus wilde Ron eerst 
die mogelijkheid bekijken. Er was geen integratieve kankerspecia-
list of voedingsdeskundige in zijn plattelandsdorp waar hij mee kon 
praten, dus begon hij boeken en artikelen te lezen, die uitlegden dat 
kankercellen heel veel suiker consumeren en dat veel typisch Ame-
rikaanse voedingsmiddelen, zoals aardappelen en wittebrood dat 
bevatten. (Integratieve geneeskunde is het samengaan van reguliere 
geneeskunde en veilige complementaire zorg, waarvan de werkzaam-
heid is aangetoond - vert.)

Na een paar weken van intensief onderzoek besloot Ron om de ope-
ratie nog verder uit te stellen en in plaats daarvan te proberen zijn 
voedingspatroon radicaal te veranderen:

Kanker was waarschijnlijk het beste dat me ooit is overkomen, 
omdat ik altijd wel scherp op mijn conditie lette, maar toch niet zo 
gezond at. Ik was een enorme suikerjunk ... Om van mijn kanker af 
te komen, verwijderde ik suiker en alles wat wit was. Geen aardap-
pelen, geen wittebrood − dat soort dingen dus. En ik at veel groenten 
en dronk veel koolsappen, hetgeen ik nog steeds doe, maar niet meer 
zo vaak als ik zou kunnen ... Kanker is anaerobisch ... en glucose is 
een stikstofshuttle die de kanker voedt. Dus als je die bevoorradings-
shuttle [glucose] kan onderbreken, gaat de kanker het niet redden.

In de wetenschap dat de gemiddelde Amerikaan een hoeveelheid 
gelijkstaand aan tweeëntwintig theelepels suiker per dag eet − waar we 
op zijn hoogst slechts zes tot negen theelepels zouden moeten eten3 − 
blijkt er veel ruimte voor verbetering te zijn, ongeacht of we momenteel 
wel of niet met kanker te maken hebben. (Een Amerikaanse theelepel 
is 5 gram, in Europa is dat 3 gram. Inmiddels verschilt het gemiddelde 
Amerikaanse voedingspatroon niet veel meer van het gemiddelde 
West-Europese voedingspatroon - vert.)

Het verband tussen kankercellen en suiker werd voor het eerst in de 
twintiger jaren van de twintigste eeuw door dr. Otto Warburg ontdekt. 
Dr. Warburg ontving de Nobelprijs voor de ontdekking dat kankercel-
len anders dan gezonde cellen ademen (de respiratie van de cel, of 
celademhaling) en aan hun energie komen. 

Hij merkte met name dat kankercellen hun energie uit de afbraak 
van ongewoon grote hoeveelheden suiker halen en dat ze ook zonder 
zuurstof ademhalen (wat als anaerobe celademhaling bekend staat). 
Gezonde cellen breken daarentegen veel kleinere hoeveelheden glu-
cose af en ademen met zuurstof (wat als aerobe celademhaling bekend 
staat). Interessant hierbij is dat kankercellen een anaerobe celademha-
ling handhaven, zelfs wanneer er voldoende zuurstof aanwezig is. 

Dit bracht dr. Warburg tot de hypothese dat er bij kankercellen iets 
mis is met hun mitochondriën, omdat die het onderdeel van de cel 

zijn waar bij gezonde cellen de aerobe celademha-
ling plaatsvindt. Mijn Nederlandse uitgever heeft 
hier een zeer informatief boek over uitgegeven: Het 
verzwegen verhaal over kanker.*

Het geeft niet als je nu nare herinneringen aan de 
biologielessen op de middelbare school hebt − de 
boodschap is duidelijk: kankercellen gedragen zich 
anders dan gezonde cellen en een van de grootste 
verschillen is dat ze grote hoeveelheden suiker nodig 
hebben om te kunnen functioneren. 

Daarom kan het verwijderen van geraffineerde 
suikers uit je voedingspatroon een belangrijke factor zijn om een kan-
kercel te helpen uit te hongeren.

* uitgegeven door Succesboeken.nl, 2012, ISBN 9789079872435
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maar, omdat het goedkoper is om mais te verbouwen dan om gras te 
laten groeien.

Het probleem met omega 6-vetzuren is dat ze voortdurend met 
kanker in verband worden gebracht.7

Tot slot is het belangrijk om te onthouden dat zuivelproducten ons 
geen enkele voedingsstof bieden die we niet ergens anders vandaan 
kunnen halen, zelfs al probeert de reclame ons anders te laten gelo-
ven. We kunnen bijvoorbeeld net zo veel calcium uit bladgroenten en 
knolrapen halen en net zo veel eiwitten uit bonen en noten. 

Alles bij elkaar genomen, stapelt het bewijsmateriaal dat aantoont 
dat zuivel kanker zou kunnen bevorderen, zich op, of het nu het gevolg 
is van de caseïne die het bevat, of vanwege de slechte dingen die we er 
tijdens de productie aan toevoegen.

Dat is de reden dat zo veel van de radicale-remissie-overlevers die ik 
bestudeer hun dagelijkse consumptie van zuivel drastisch verminde-
ren of schrappen; in ieder geval totdat de kanker volledig is verdwenen.

Jane Plant is een voorbeeld van iemand die zichzelf van kanker 
heeft genezen door zich (onder andere) op het verwijderen van zuivel 
te richten.

Aanvankelijk werd bij Jane op tweeënveertigjarige leeftijd borstkan-
ker stadium I vastgesteld. Haar artsen verzekerden haar ervan dat een 
borstamputatie het probleem zou oplossen. Helaas hadden ze het bij 
het verkeerde eind. Haar kanker kwam in totaal vijf keer terug en in de 
loop van een tiental jaren onderging ze drie extra operaties, vijfender-
tig bestralingen en twaalf chemokuren.

Toen de kanker de vijfde keer terugkeerde en de laatste chemokuur 
geen effect op de eivormige, met kanker gevulde, uitpuilende lymf-
klier in haar nek had, vertelden haar artsen haar dat ze nog maar een 
paar maanden te leven had. 

Als liefhebbende moeder en volleerd geoloog, weigerde Jane echter 
hun prognose te accepteren. In plaats daarvan begon ze haar vaardig-
heden als geoloog te gebruiken om wat aan de basis van haar borst-
kanker lag, te onderzoeken. 

Ze had haar voedingspatroon inmiddels al zodanig veranderd dat ze 
veel groenten en volkorenproducten at, maar haar nieuwe onderzoek 

Na op die manier zijn voedingspatroon te hebben veranderd, daalde 
de PSA van Ron in minder dan een jaar naar een gezonde 1,3 − en hij 
vermeed daarmee dat zijn prostaat operatief moest worden verwijderd, 
hetgeen permanente, negatieve bijwerkingen op het gebied van de 
functie van de urinewegen en de seksuele functie kan hebben. Hij is nu 
al meer dan zeven jaar vrij van kanker.

Wat betreft zuivelproducten zijn er twee hoofdredenen waarom mijn 
onderzoeksobjecten suggereren dat je die in je voedingspatroon zou 
moeten verminderen of eruit zou moeten verwijderen. De eerste is dat 
melk de borstvoeding van een ander dier is, wat betekent dat het vol 
met hormonen en eiwitten zit die bedoeld zijn om een babykalfje − en 
geen mensen − te laten groeien. 

(Overigens zijn we de enige soort op de wereld die de borstvoeding 
van een ander dier drinkt.)

Sterker nog, onderzoek heeft uitgewezen dat het belangrijkste eiwit 
in koemelk, caseïne genaamd, zowel in petrischalen als bij laborato-
riumratten, kankercellen doet groeien. Onderzoekers hebben in feite 
ontdekt dat ze kanker bij een rat aan en uit kunnen zetten, alleen maar 
door ze wel of geen caseïne te voeren.

De tweede reden dat radicale-remissie-overlevers geloven dat je 
zuivel zou moeten verminderen, zijn de ongezonde chemicaliën die in 
de meeste zuivelproducten in de Verenigde Staten worden aangetrof-
fen. Chemicaliën zoals groeihormonen voor runderen, antibiotica en 
pesticiden. 

Melk en zuivelproducten uit de Verenigde Staten zijn in Europa in 
feite verboden, omdat de koeien in de Verenigde Staten met recombi-
nant bovine groeihormoon (rBGH) zijn geïnjecteerd. In diverse onder-
zoeken is dit hormoon met kanker in verband gebracht.5 

Daar komt bij dat zuivelproducten uit de Verenigde Staten onge-
zonde hoeveelheden omega 6-vetzuren bevatten (in plaats van 
gezonde omega 3-vetzuren), omdat we onze koeien mais, in plaats 
van hun natuurlijke dieet van gras, voeren6 − en we doen dat alleen 
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het Paleo-, of paleolithisch, of jager-verzamelaarsdieet, argumenteren 
dat mensen ontworpen zijn om 20 tot 40% vlees te eten. 

Ongeacht wat mensen duizenden jaren geleden aten (wat door 
wie dan ook onmogelijk te bewijzen valt), hebben we tegenwoordig 
te maken met de moderne ziekte kanker, en het feit blijft dat scores 
van grootschalige, goed ontworpen wetenschappelijke onderzoeken 
de regelmatige consumptie van vlees, en dan vooral van rood vlees, 
met veel soorten kanker in verband hebben gebracht.9 

Eén onderzoek heeft in feite aangetoond dat het eten van slechts 
twee porties vlees per dag het risico op het terugkomen van borstkan-
ker bij de vrouw verviervoudigd.10 

Naast deze alarmerende bevindingen gelden voor de vlees-, gevo-
gelte- en visindustrie dezelfde kwesties als bij de zuivelindustrie, 
wanneer het om de ongezonde toevoegingen van kunstmatige groei-
hormonen, antibiotica, pesticiden en omega 6-vetzuren gaat. 

En, net als bij zuivel, zitten er geen voedingsstoffen in vlees die je 
niet uit andere bronnen kan halen. Vegetariërs kunnen bijvoorbeeld 
voldoende eiwitten opnemen door het eten van bonen samen met vol-
koren granen en ze kunnen alle benodigde ijzer via bonen en zeewier 
binnenkrijgen.

Mijn eigen conclusie met betrekking tot het eten van vlees is daarom 
hetzelfde als voor zuivel: als je kanker hebt, raad ik een drastische ver-
mindering of verwijdering van vlees in je voedingspatroon aan, in ieder 
geval tot de kanker volledig verdwenen is. Als je er toch voor kiest om 
vlees te eten, zorg er dan voor dat het biologisch is en van vrije-uitloop-
dieren, die vrij van hormonen, antibiotica en grasgevoerd zijn, en 
beperk de consumptie ervan.

De laatste groep voedingsmiddelen, die radicale-remissie-overle-
vers verminderen of volledig uit hun voedingspatroon schrappen, zijn 
bewerkte voedingsmiddelen, en dan met name bewerkte granen. 

Een bewerkt graanproduct, zoals brood, wordt van tarwe gemaakt 
die vanuit zijn oorspronkelijke plantaardige vorm (de vrucht van de 

leidde haar tot de overtuiging dat ze nog één extra verandering moest 
maken:

In mijn geval was het belangrijk om zuivel op te geven ... Ik kreeg 
toentertijd traditionele [chemotherapie] behandelingen, maar die 
werkten niet en pas toen ik zuivel had opgegeven, begonnen de 
behandelingen te werken ... Ik denk dat er heel veel dingen zijn die 
kanker veroorzaken, maar ik denk dat je moet stoppen met de dingen 
die het bevorderen, die het aan de gang houden ... Het is echter niet 
zo simpel als alleen maar het opgeven van zuivel. Er zijn ook andere 
veranderingen in voeding en leefstijl nodig.

Jane beschrijft die andere veranderingen in 
haar boek Your Life in Your Hands*, dat een best-
seller in Engeland is geweest. Daarin beveelt ze 
de verwijdering van alle zuivelproducten, een 
sterke verhoging van de consumptie van biologi-
sche groenten en fruit, het eten van gezonde 
veganistische eiwitten, zoals bonen, noten en 
zaden, het gebruik van gezonde oliën, kruiden en 
specerijen, het vermijden van bewerkte voedings-
middelen en het drinken van gefilterd, gekookt 

water aan. Ze is nu al meer dan negentien jaar kankervrij en blijft een 
dieet zonder zuivel en met veel groenten onderzoeken − en aanhou-
den.

De zaak tegen de consumptie van vlees begint doorgaans met het 
argument dat wij mensen voor een voedingspatroon zijn ontworpen 
dat uit ongeveer 10% vlees bestaat dat idealiter loslopend, mager wild 
zou moeten zijn. Tegenwoordig bestaat het gemiddelde Amerikaanse 
voedingspatroon uit 15% vlees, hetgeen betekent dat de gemiddelde 
Amerikaan ruwweg negentig kilo vlees per jaar eet.8

Aan het andere eind van het spectrum zouden de voorstanders van 

* uitgegeven door Virgin Books, 2007, ISBN 9780753512043
verkrijgbaar bij Amazon.com
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blik komt, heeft geen leven in zich − dat is helemaal dood. Denk eens 
aan de houdbaarheidsdatum. Hoe kan het vier jaar goed blijven? Als 
je fruit plukt en je hakt het fijn, gaat het dood. Het blijft drie tot vier 
dagen, soms slechts één dag goed. Dus eet ik alleen maar levend 
voedsel − alles dat via de natuur opkomt.

Amerikanen zijn gek op voedingsmiddelen die in machines zijn 
gemaakt − zoals bloem en pasta − wat de hoofdbestanddelen van het 
Standaard Amerikaanse Dieet zijn (een voedingspatroon dat rijk aan 
vlees en suikers is). Het is echter belangrijk om te onthouden dat onze 
smaakpapillen niet altijd weten wat goed voor ons is. 

Er is in feite een miljardenindustrie gewijd aan het creëren van 
kunstmatige smaakstoffen, die onze smaakpapillen zo sterk verleiden, 
dat we niets anders kunnen doen dan ongezonde, bewerkte voedings-
middelen kopen. Wees op je hoede voor de zogenaamde natuurlijke 
smaakstoffen, omdat ze niet altijd zijn wat ze lijken. 

Wist je bijvoorbeeld dat de vloeistof van de anale klieren van de 
bever − castoreum, of bevergeil genaamd − vaak voor het maken van 
een natuurlijke frambozensmaak in voedingsmiddelen en frisdranken 
wordt gebruikt?14 The Food and Drug Administration staat toe dat het 
een natuurlijke frambozensmaak wordt genoemd, omdat het van niet- 
chemische oorsprong is, maar het komt zeker niet van frambozen.

Naast ons met deze kunstmatige en natuurlijke smaakstoffen te ver-
leiden, voegen voedselverwerkingsbedrijven extreme hoeveelheden 
zout, vet en suiker aan de meeste producten toe, omdat ze weten dat 
onze jager-verzamelaar-smaakpapillen nog steeds geprogrammeerd 
zijn om deze voedingsmiddelen, waar duizenden jaren geleden een 
tekort aan was, te begeren.

Dankzij de ontwikkelingen in de landbouw kunnen we nu net zo veel 
zout, vet en suiker produceren als we willen. Helaas heeft de evolutie 
ons niet bij kunnen houden en de voedingsindustrie heeft daar gebruik 
van gemaakt. Het speeksel loopt ons nog steeds hevig in de mond 
wanneer we vet, suiker of zout ruiken, en dat is de reden waarom we 
het zo moeilijk vinden om een patatje te weerstaan.

Vanwege al deze redenen is het voor kankerpatiënten, of voor 

tarweplant, of volkoren tarwe) wordt omgezet en tot fijn meel gemalen. 
Vervolgens wordt dat met gist en suiker gemengd en tot een brood 
gebakken. Dit heeft een brood tot gevolg dat een hoge glykemische 
index heeft, hetgeen betekent dat de koolhydraten zeer snel in glucose 
worden omgezet − waar, zoals we eerder hebben gezien, kankercellen 
gek op zijn.

Wat nog erger is, is dat het eten van hoog-glykemische voedings-
middelen, zoals brood, pasta, witmeel, of ieder snelkook graan, kan-
kercellen niet alleen veel glucose als voedsel verschaft, maar ook een 
hoog insulinegehalte in het bloed veroorzaakt, hetgeen ook weer een 
toestand is die sterk met kanker verband houdt.11

Om het bloedsuikergehalte en het insulinegehalte laag en stabiel te 
houden, verminderen (of verwijderen) de radicale-remissie-overlevers 
die ik bestudeer, drastisch de hoeveelheid bewerkt voedsel en probe-
ren in plaats daarvan de koolhydraten in hun onbewerkte vorm te eten.

Het lichaam verteert volkoren granen veel trager dan bewerkte 
granen, waardoor het bloedsuikergehalte en insulinegehalte laag blij-
ven. Daar komt bij dat volkoren granen meer vezels en vitaminen 
bevatten dan bewerkte granen.12 

Het allerbelangrijkste is misschien nog wel dat het eten van 
onbewerkte granen consequent met een verminderd optreden van 
kanker in verband wordt gebracht.13 Voorbeelden van volkoren granen 
zijn onder andere zilvervliesrijst, quinoa, volkoren haver, volkoren gerst 
en volkoren tarwe. Als brood zou je kiembrood kunnen proberen, dat 
steviger is en veel minder suiker per snee bevat dan zowel wit- als vol-
korenbrood.

Een van de alternatieve genezers die ik heb geïnterviewd is direc-
teur van een reinigingsprogramma in Thailand, waar mensen vanuit 
de hele wereld gedurende drie tot zeven dagen per keer naartoe gaan 
om te vasten en te reinigen. Deze Thaise inlander vindt bewerkt voed-
sel zo ongezond dat hij het volledig vermijdt:

Ik eet geen fastfood, voedsel gemaakt door een machine of zuivel-
producten. Ik eet alles dat uit de natuur komt [dat wil zeggen, wat 
in de grond groeit]. Dat is mijn dagelijkse eetgewoonte. Alles dat uit 
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Om van alle kankerbestrijdende voedingsstoffen die er zijn voordeel 
te kunnen hebben, zou je daarom kunnen proberen om met groen-
ten en fruit alle kleuren van de regenboog te eten, omdat iedere kleur 
een andere kankerbestrijdende voedingsstof vertegenwoordigt. Eén 
van de radicale-remissie-overlevers die ik heb geïnterviewd en die de 
geneeskracht van groenten en fruit ontdekte, was Dale Figtree. 

Op de jonge leeftijd van zevenentwintig jaar werd bij Dale non-Hodg-
kinlymfoom, oftewel kanker van het lymfstelsel, vastgesteld. Tijdens 
een kijkoperatie werd een lymftumor ter grootte van een grapefruit 
ontdekt, die aan de longen, het hart en de belangrijkste slagaderen 
vastzat, hetgeen betekende dat het inoperabel was. 

Dale begon op advies van de arts direct met chemotherapie en 
bestralingen, maar moest vanwege de ernstige bijwerkingen na twee 
maanden noodgedwongen stoppen.

Na nog eens drie maanden met alleen bestraling, moest ze ook 
daarmee stoppen, omdat het haar spraak begon aan te tasten. Met 
geen andere mogelijkheden tot haar beschikking, begon ze met een 
brede verscheidenheid aan lichaam-geest-ziel-behandelingen, waar-
van er één voeding was.

Ik ging naar een voedingsdeskundige die me op een voedings-
programma met enorme hoeveelheden voedingsstofrijke, makkelijk 
te verteren voedingsmiddelen zette! Het kostte mijn maag een paar 
weken om zo veel voedsel te kunnen bevatten, maar toen dat een-
maal het geval was, was ik net een spons die voedsel opzoog.

Het programma bestond voor ongeveer 80% uit rauw voedsel en 
voor 20% uit gekookt voedsel. Ik kreeg dagelijks drie vers bereide 
groentesappen met grote hoeveelheden salades, vruchten en noten. 
Bij het avondeten kreeg ik daarbij 450 gram gekookte groenten en 
450 gram yam, oftewel zoete aardappel, of zilvervliesrijst, of bonen.

Al snel begon mijn lichaam oud, ongewenst materiaal op te ruimen 
− wellicht kankerverwekkende stoffen, wellicht restafval van de che-
motherapie en bestralingen. De reiniging en ontgifting trad in reek-
sen op, om de paar weken in een ander deel van mijn lichaam en met 
nieuwe symptomen − van pijn, tot slijm, tot dunne ontlasting.

degenen die kanker willen voorkomen, wijs om niet op hun smaak-
papillen te vertrouwen wanneer het om de keuze van voedsel gaat. In 
plaats daarvan keren de radicale-remissie-overlevers, die ik bestudeer, 
terug naar de leefstijl van hun overgrootouders. In die tijd aten mensen 
zelfverbouwde groenten en volkoren granen en maar zelden de dure 
delicatessen zoals vlees en suiker en kwam er aanzienlijk minder 
kanker voor dan tegenwoordig.16 

de geneeskracht van groenten en fruit

Voor wat betreft groenten en fruit weet je al wat ik ga zeggen: ze zijn 
gezond voor je − zeer gezond. Groenten en fruit bieden het lichaam 
alles dat het nodig heeft: vitaminen, mineralen, koolhydraten, vezels, 
glucose, eiwitten en zelfs gezonde vetten. Met betrekking tot kanker 
hebben honderden onderzoeken aangetoond dat het eten van groen-
ten en fruit sowieso helpt om kanker te voorkomen.17 Daarnaast zijn er 
andere, nog lopende onderzoeken, die aantonen dat kankerpatiënten 
die meer groenten en fruit eten, langer leven.18

Eén onderzoek bijvoorbeeld, waarbij vijftienhonderd overlevers van 
borstkanker werden gevolgd, ontdekte dat die vrouwen die vijf porties 
fruit en/of groenten per dag aten en ook ten minste dertig minuten per 
dag, zes dagen per week lichamelijk actief waren een daling van het 
sterftecijfer van 50% hadden, in vergelijking met degenen die niet zo 
veel groenten aten of niet zo veel bewogen.19

Er zijn ook veel onderzoeken geweest die aantonen dat bepaalde 
vruchten en groenten krachtige kankerbestrijders zijn − zoals kruis-
bloemige groenten (bijvoorbeeld kool, broccoli, bloemkool), groenten 
uit de allium-, of lookfamilie (bijvoorbeeld ui, knoflook, bosui, prei) en 
donkere bessen.

Alleen al kruisbloemige groenten bevatten voedingsstoffen die de 
groei van kankercellen helpen blokkeren20, kankercellen weerhouden 
om uit te zaaien21 en kankercellen zelfs laten springen of afsterven.22 

Andere groenten en vruchten daarentegen, hebben andere kankerbe-
strijdende eigenschappen.
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Het kan helaas echter nog wel vijftig van dergelijke onderzoeken 
vergen voordat wetenschappers officieel verklaren dat bepaalde pes-
ticiden kanker veroorzaken. Ondertussen kiezen de meeste radicale-
remissie-overlevers ervoor om uit het oogpunt van voorzichtigheid 
alleen maar biologische groenten en fruit te kopen.

Dit lijkt een wijze keuze te zijn, omdat een recent onderzoek dat naar 
240 verschillende onderzoeken naar biologisch voedsel heeft geke-
ken, concludeerde dat biologische voedingsmiddelen 30% minder 
kans op het bevatten van pesticiden hebben.25

Naast het eten van biologische voedingsmiddelen kan een korte 
vasten of reiniging helpen om de ontgifting van pesticiden, zware 
metalen en andere gifstoffen te bespoedigen. 

Vasten is een van de oudste medische behandelingen die beschre-
ven staan, en het wordt de afgelopen drieduizend jaar in bijna ieder 
religieus en traditioneel geneeskundig systeem beschreven. Het wordt 
door veel alternatieve zorgverleners als een natuurlijke manier voor het 
verwijderen van infecties en het ontgiften van het lichaam beschouwd. 

Dat komt vooral doordat het − wanneer het veilig wordt gedaan − 
een krachtig domino-effect op gezonde veranderingen in het lichaam 
heeft.

Onderzoek heeft bijvoorbeeld aangetoond dat kort vasten bacteri-
ele infecties kan helpen verwijderen, cholesterol kan verminderen en 
het verouderingsproces kan vertragen.26 Een vergelijkbaar onderzoek 
heeft aangetoond dat slechts vierentwintig uur vasten een belangrijk, 
intern ontgiftingsproces op gang kan brengen, dat hele orgaanstelsels 
reinigt en het aantal bacteriebestrijdende immuuncellen verhoogt.27 

Met betrekking tot kanker heeft een pilot-onderzoek − kleinscha-
lig onderzoek − uitgewezen dat kort vasten tijdens chemotherapie 
de effectiviteit van de chemotherapie aanzienlijk verhoogt, en tege-
lijkertijd de bijwerkingen daarvan verlaagt.28 Sommige onderzoekers 
komen met de hypothese dat het door middel van vasten verwijde-

Na drie jaar op een volledig helend programma te hebben gezeten, 
dat haar lichaam, haar geest en haar ziel aanpakte, liet Dale een CT-
scan maken − en haar kanker bleek volledig verdwenen. Dat was in 
1980, meer dan dertig jaar geleden, en ze is sindsdien vrij van kanker 
gebleven. 

Vanaf die tijd heeft ze een opleiding tot voedingsdeskundige gevolgd 
en helpt ze nu andere kankerpatiënten veelomvattende genezingspro-
gramma’s voor lichaam, geest en ziel te ontwikkelen.

eet biologische voedingsmiddelen om te ontgiften

De meerderheid van de radicale-remissie-overlevers heeft het erover 
dat het belangrijk is om het lichaam van alle chemicaliën en gifstoffen 
te ontdoen, waar we in de huidige wereld aan worden blootgesteld. 
Wetenschappers weten dat verschillende dingen een gezonde cel in 
een kankercel kunnen veranderen. Die dingen zijn onder andere bac-
teriën, virussen, genetische mutaties en natuurlijk gifstoffen.

Onderzoekers weten ook dat bepaalde gifstoffen, zoals nicotine, 
asbest en formaldehyde beslist kanker veroorzaken. Er zijn echter 
veel andere chemicaliën waar we iedere dag aan worden blootgesteld, 
waar wetenschappers het nog niet zeker van weten, zoals pesticiden 
en genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) − organisme waar-
van het genetisch materiaal is gewijzigd.

Het heeft wetenschappers meer dan vijftig jaar gekost om te bewij-
zen dat nicotine longkanker veroorzaakt en het zou wel eens net zo 
lang, zo niet langer kunnen duren voordat ze kunnen bepalen of pesti-
ciden en GGO’s ons ziek maken.

In één alarmerend onderzoek werd kortgeleden een verband gelegd 
tussen kinderkanker en moeders die tijdens hun zwangerschap 
gewone huishoudelijke verdelgingsmiddelen of pesticiden voor in de 
tuin hadden gebruikt.23 Een vergelijkbaar onderzoek heeft aangetoond 
dat patiënten met borstkanker een aanzienlijk hogere hoeveelheid 
pesticiden in het borstweefsel hadden dan vrouwen met goedaardige 
tumoren in de borst.24
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wordt bijvoorbeeld met baarmoederhalskanker in verband gebracht 
en de bacterie Helicobacter pylori wordt met maagkanker in verband 
gebracht), is het daarom voor kankerpatiënten wellicht verstandig om 
onder medisch toezicht kort te vasten om het lichaam te helpen zich 
van de onderliggende, sluimerende bacteriën of virussen te ontdoen.

Toen ik voor mijn onderzoek in Thailand was, werd ik voldoende 
gegrepen om een weeklange vasten te proberen. Deze vasten was 
inclusief een beetje watermeloen en wortelsap, nachtelijke groente-
bouillon, dagelijkse darmspoelingen, vezelshakes, kruiden en vitami-
nen. 

Ik word ongelooflijk humeurig wanneer ik honger heb, dus ik had 
bedacht dat het zes uur zou duren voor ik in zou storten. Ik was echter 
blij verrast dat de goed getimede vezelshakes mijn hongergevoel de 
hele week op afstand hielden, terwijl de sappen, de bouillon en de vita-
minen me van de benodigde voedingsstoffen voorzagen.

Zonder in bloederige details over iets dat ze mucoid plaque noemen, 
te treden (je kunt het googelen), volsta ik met de mededeling dat ik de 
week afsloot met een enorme verwondering over het vermogen van 
mijn lichaam om zichzelf door vasten te ontgiften − en als een opnieuw 
bekeerde vegetariër. Ik probeer die vasten nu ieder jaar als een soort 
grote schoonmaak van mijn organen te doen.

Als het idee van vasten, om het lichaam te helpen ontgiften, je 
afschrikt, zou je met één dag vasten met iedere vier tot zes uur verse 
groentesappen, aangevuld met psylliumvezels (bijv. Metamucil) om 
het hongergevoel weg te houden, kunnen beginnen. 

Eén keer per maand op deze manier vasten is een makkelijke manier 
om het lichaam te ontgiften. Onthoud om altijd eerst je arts te raad-
plegen in het geval dat het vasten onder medische begeleiding dient 
te geschieden.

drink gefilterd water

De vierde en laatste verandering die bijna alle personen in mijn 
onderzoek naar radicale remissie aanbrachten, is het overgaan van het 

ren van alle voedselbronnen van glucose een effectieve manier zou 
kunnen zijn om kankercellen uit te hongeren.29

Tijdens mijn wereldwijde onderzoeksreis heb ik veel alternatieve 
zorgverleners ontmoet die vasten als onderdeel van hun aanbevolen 
behandeling van kankerpatiënten gebruikten. De directeur van een 
dergelijk vasten/reinigingsprogramma beschreef de gezondheidsvoor-
delen als volgt:

Vasten is een prachtige manier om het lichaam van opgestapelde 
gifstoffen te ontdoen, en voor de verbetering van de functie van het 
afvalverwerkingssysteem van het lichaam, zodat gifstoffen zich niet 
verder opstapelen ... Als bij mij kanker zou worden vastgesteld, zou 
ik zelf een lange vastenperiode inlassen ... Ten eerste wil ik van de gif-
stoffen af en vervolgens wil ik [beginnen met] gifstofvrij [biologisch] 
voedsel eten ... Ik wil vasten om de weefsels te reinigen en een snel 
groeiende, kwaadaardige tumor uit te hongeren. Het komt op het-
zelfde neer wat de chemotherapie en alle [reguliere] behandelingen 
doen ... Vasten is een natuurlijke manier om ermee om te gaan ... 
Wanneer ze ziek zijn, stoppen de meeste dieren en organismen met 
eten. Dat is hoe de natuur hiermee omgaat.

Zoals deze vastendirecteur correct verwoordt, gaan dieren instinct-
matig vasten wanneer ze ziek zijn. De mens lijkt in feite de enige soort, 
die in plaats daarvan zichzelf dwingt om te eten. 

Wanneer dieren zich ziek beginnen te voelen, stoppen ze door-
gaans met eten en zoeken ze een stille, beschermde plek op om te 
rusten totdat ze weer genezen zijn. In die tijd drinken ze misschien wat 
water of eten ze een paar bittere grassen (alweer om zich te helpen te 
ontgiften), maar ze zullen niet gaan eten voordat ze weer gezond zijn. 

Bij mensen geeft het verlies van eetlust wanneer we ziek zijn aan 
dat wij wellicht ook dit instinctmatige, zelfgenezende mechanisme 
hebben, dat ons vraagt om een tijdje niet te eten, om een intern 
ontgiftingsproces op gang te brengen.

Daar sommige kankersoorten al met verschillende bacteriën en 
virussen in verband zijn gebracht (het humaan papillomavirus [HPV] 
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• het verminderen of verwijderen van suiker, vlees, zuivel en bewerkte 
voedingsmiddelen;

• het verhogen van de consumptie van groenten en fruit;

• het eten van biologische voedingsmiddelen; en

• het drinken van gefilterd water.

Ik zou nu graag de verhalen over de genezing van Ginnie en John 
met je willen delen, die − toen Ginnie en John respectievelijk door 
borstkanker en prostaatkanker werden getroffen − duidelijk laten zien 
hoe ze deze vier strategieën in een poging om hun kanker te genezen, 
hebben gebruikt.

Zowel Ginnie als John wonen in (verschillende) plattelandsgebieden 
van de Verenigde Staten; ze woonden dan ook niet in gebieden waar 
ze zich voor begeleiding makkelijk tot een integratief kankerspecialist 
of voedingsdeskundige konden wenden. In plaats daarvan moesten 
ze hun eigen onderzoek doen, wat ze dan ook deden door eindeloos 
boeken te lezen, de plaatselijke bibliotheek door te spitten en selectief 
het internet te doorzoeken.

Ik moedig je aan om tijdens het lezen van hun verhaal ervoor open 
te staan. Hoewel hun keuzen niet de jouwe hoeven te zijn, hebben ze 
toch oplossingen gevonden die voor hun lichamen werkten.

het verhaal van ginnie

Ginnie was zestig toen ze de knobbel in haar borst ontdekte. In die 
tijd, in 2007, werkte ze ijverig in haar baan die ze al geruime tijd had en 
bevond ze zich met haar liefhebbende man in een rustigere levensfase. 
Dat wil zeggen, totdat ze ontdekte dat ze borstkanker had. 

Een mammogram, noch een MRI konden met betrekking tot de 
knobbel een duidelijke diagnose stellen. Een kernbiopsie − verwijderen 
van een stukje weefsel voor verder onderzoek − bevestigde uiteindelijk 

drinken van frisdranken, sappen en melk, op het drinken van onge-
veer acht glazen water per dag en ervoor te zorgen dat het water zo 
schoon mogelijk is.

Voor wat betreft onze gezondheid is water het allernoodzakelijkst. 
Het lichaam bestaat voor ongeveer 70% uit water en zonder dat zullen 
we in vier dagen tijd overlijden. Veel alternatieve genezers, die ik heb 
geïnterviewd, beschouwen water als het ultieme geneesmiddel, met 
het vermogen om gifstoffen, virussen en bacteriën uit te spoelen en de 
lichaamscellen van het broodnodige water te voorzien.

Deze genezers raden aan om natuurlijk bronwater te drinken, omdat 
het een hoger gehalte aan mineralen heeft, en om het drinken van 
kraanwater te vermijden, omdat het vaak chloor, fluor en zware meta-
len bevat, die in bepaalde onderzoeken allemaal met kanker in ver-
band worden gebracht.30 

Er is echter nog veel meer onderzoek nodig voordat we definitief 
kunnen weten of deze verontreinigingen wel of niet met kanker ver-
band houden. Toch kiezen de radicale-remissie-overlevers die ik 
bestudeer, ervoor om aan de voorzichtige kant te blijven door hetzij 
het drinken van bronwater uit bisfenol-A-vrije thuiswaterkoelers, dan 
wel door het installeren van een waterfiltersysteem voor thuisgebruik 
(bijv. omgekeerde osmose − verplaatsing van watermoleculen door 
een membraan − koolstoffilter).

Het filteren van water verwijdert echter ook alle gezonde mineralen 
uit het water, dus daarom is het verstandig om, als je het water filtert, 
een supplement met sporenelementen te nemen.

Persoonlijk gebruik ik een filtersysteem voor thuisgebruik dat aan 
mijn gootsteen vastzit en dat chloor, fluor, zware metalen en andere 
verontreinigingen uit het kraanwater haalt, en ik gebruik gefilterd 
water voor zowel drinken als het bereiden van eten.

Tot nu toe hebben we de vier belangrijkste veranderingen in het voe-
dingspatroon besproken, die radicale-remissie-overlevers maken om 
hun lichaam te helpen te genezen:
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genezen (en daarmee iedere reguliere behandeling had uitgesteld). 
Ginnie had dus althans één voorbeeld om te volgen.

Ze begon zo veel als ze kon over het onderwerp te lezen en was een 
beetje overweldigd door de enorme hoeveelheid informatie die ze aan-
trof. Ze was in feite zo verward over wat ze wel en niet zou moeten eten, 
dat ze gewoon een tijdje stopte met eten: 

Ik verloor 23 kilo in twee maanden, omdat ik een tijdlang niets 
meer durfde te eten. Ze [de boeken] zeiden dat je eetgewoonten − 
bepaalde dingen die je eet − daar slecht voor zijn [de kanker]. Dus 
was ik bang dat ik die aan het voeren was. 

Dus stopte ik een tijdje met eten. En toen begon ik geleidelijk aan 
met er weer de juiste voedingsmiddelen in terug te stoppen. Maar 
omdat je systeem daar niet meer aan gewend is, word je een beetje 
ziek. Het is dus een grote verandering voor je lichaam. Maar wanneer 
je dan weer gewend bent aan op die manier te eten, dan is dat voed-
sel wat goed smaakt en het andere voedsel smaakt dan niet meer zo 
goed − het bewerkte voedsel.

Voordat ik met Ginnie ging bespreken wat naar haar mening de 
juiste voedingsmiddelen waren, wilde ik eerst meer horen over hoe 
en waarom ze gestopt was met eten. Op dat punt in mijn onderzoek 
had ik al een behoorlijke hoeveelheid radicale-remissie-overlevers en 
alternatieve genezers ontmoet die vasten als een onderdeel van hun 
behandeling van kanker hadden gebruikt. 

Het leek er echter op dat Ginnie per ongeluk had gevast. “Was dat 
zoiets als vasten?”, vroeg ik.

Ze antwoordde:

Nu ja. Bijna. Omdat ik bang was dat ik het verkeerde zou eten. 
En toen begon ik geleidelijk aan weer sla te eten, en toen voegde ik 
andere dingen toe. Ik wist niet zeker wat ik moest eten, maar toen 
heb ik wat meer met Ron overlegd en kreeg ik wat ideeën over hoe ik 
dit moest doen, omdat het volkomen vreemd voor je is, weet je ... Het 
voelde bijna goed om te stoppen [met eten] en dan weer te beginnen. 

dat het inderdaad borstkanker was. Haar arts maakte een afspraak 
voor een onmiddellijke borstsparende operatie, hetgeen een kleine 
ingreep is om alleen de tumor en niet de hele borst te verwijderen. 
Helaas kreeg hij echter geen schone snijvlakken, wat betekent dat hij 
tijdens de operatie niet in staat was om de hele tumor te verwijderen. 
Daarbij bleken een paar lymfklieren van Ginnie positief, wat betekent 
dat ze borstkanker stadium III (van de IV) had. 

Haar arts wilde een tweede operatie om schone snijvlakken te krij-
gen en ook om een aantal lymfklieren te verwijderen. Hij vertelde haar 
dat ze na de operatie intensieve chemotherapie, gevolgd door bestra-
lingen nodig had. En toen gaf hij haar het slechtste nieuws van alles: 
haar prognose. Op haar kalme, nuchtere manier, herinnert Ginnie zich 
dat noodlottige moment:

De dokter zei tegen me: “Nadat je deze [tweede] operatie hebt 
gehad en je hebt de chemotherapie en bestralingen gehad, geven we 
je nog vijf jaar te leven.” En ik dacht: ik wil langer dan vijf jaar leven! 
... Dus toen de dokter dat had gezegd, werd ik kwaad. Ik zei niets 
tegen hem, maar ik werd kwaad en ik wist toen meteen dat ik dat 
niet ging doen. Ik ging dat niet doen, omdat ik het al met mijn vriend 
Ron had besproken en al informatie had ingewonnen [over alterna-
tieve behandelingen]. Dus ging ik naar buiten met een houding van: 
dit krijgt me er niet onder. Ik ga ervoor.

Daarom weigerde Ginnie met alle moed die ze bij elkaar kon schra-
pen kalm de tweede operatie, de chemotherapie en de bestraling, 
ondanks het feit dat er in haar borst nog steeds kanker aanwezig was.

De meeste kankerpatiënten zouden te bang zijn geweest om, net 
als Ginnie, de aanbevolen behandeling te weigeren. Ginnie was echter 
angstiger voor de tweede operatie, omdat ze had gelezen dat het weg-
halen van de lymfklieren tot lymfoedeem − vasthouden van vocht 
door verstopte lymfvaten − zou kunnen leiden, wat een permanente 
en pijnlijke zwelling van armen en benen is.

Belangrijker nog, was dat haar vriend Ron kort daarvoor zijn pros-
taatkanker door het radicaal veranderen van zijn voedingspatroon had 
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In aanvulling op deze veranderingen in haar voedingspatroon kocht 
ze zo mogelijk alleen nog maar biologische voedingsmiddelen en kocht 
ze alleen diepvriesproducten wanneer iets vers niet te krijgen was. Het 
besluit om biologisch voedsel te eten had een duidelijke reden, want 
Ginnie had gelezen dat chemicaliën en pesticiden sowieso weleens de 
oorzaak van kanker zouden kunnen zijn. 

Ze was ook overgegaan op het eten van kiembrood in plaats van wit 
en volkoren brood, en ze begon borstondersteunende vitaminesupple-
menten uit haar plaatselijke gezondheidswinkel in te nemen.

Net als alle andere radicale-remissie-overlevers die ik bestudeer, 
deed Ginnie niet slechts één ding om beter worden, maar benutte 
ze alle negen speerpunten bij haar genezingsproces. Dus naast dat 
ze haar voedingspatroon radicaal veranderde, verminderde ze stress 
door iedere dag dertig tot veertig minuten te wandelen, wat voor haar 
een nieuwe gewoonte was. 

Ze is van mening dat stress schadelijk voor het immuunsysteem 
is, en daarom was ze vastbesloten het uit haar lichaam te krijgen. De 
band met haar zus werd tijdens deze periode ook ongelooflijk hecht en 
ze had ontzettend veel voordeel van de bijkomende sociale ondersteu-
ning die haar zus bood. Toen ik Ginnie vroeg of ze in die periode de 
een of andere spirituele overtuiging aanhing, antwoordde ze: 

Welnu, je vertrouwt op God en dat God je dit immuunsysteem heeft 
gegeven om van ziekten af te komen. Dus als je je immuunsysteem op 
het niveau hebt gekregen waar het zou moeten zijn, kan je immuun-
systeem allerlei dingen doen. Maar als je een zwak immuunsysteem 
hebt, zal ziekte de overhand krijgen. En dat geloofde ik werkelijk ... 
En we gaan iedere zondag naar de kerk, en ik denk eigenlijk dat ik 
nadat ik kanker heb gekregen meer geloofde. Alsof ik er meer over 
nadacht.

Een jaar lang hield Ginnie zich streng aan haar nieuwe regime van 
het eten van onbewerkt voedsel (voornamelijk groenten), het drinken 
van flessenwater, het nemen van vitaminesupplementen en het iedere 
dag wandelen − totdat ze op een dag de knobbel niet meer kon voelen. 

Maar ja, ik ben wel heel veel afgevallen, maar ik heb het er allemaal 
weer aan. [drie jaar later]

Sterk afvallen tijdens een vasten is heel normaal en gewoonlijk 
gezond en veilig, zolang je bij aanvang maar niet sterk onder je gewicht 
zit, en Ginnie zat dat niet.

Zoals normaal is wanneer je een vasten breekt, 
at Ginnie eerst makkelijk te verteren voedsel, 
zoals sla. Vervolgens begon ze andere voedings-
middelen en dranken − waarvan zij dacht dat het 

de juiste waren − in haar voe-
dingspatroon terug te bren-
gen. Ze baseerde haar 
beslissingen op de vele 
boeken die ze aan het lezen 
was, zoals Beating Cancer 
with Nutrition* van Patrick Quillin en Cooking 
the Whole Foods Way** van Christina Pirello. 

Bedenk dat Ginnie op het platteland van Ame-
rika woonde, zonder integratieve voedingsdeskundigen of artsen in de 
buurt. Daarom moest ze al het onderzoek zelf doen.

Ik ben begonnen met het niet meer eten van suiker, witmeel en 
zuivelproducten. Ik at vooral groenten, fruit en überhaupt geen rood 
vlees − af en toe wat kip of vis, maar dat nam ik niet vast in mijn voe-
dingspatroon op. Het was vooral groen spul. En het juicen van kool 
is erg belangrijk, dus deed ik dat.

Ginnie kocht ook een waterkoeler voor thuis en begon in plaats van 
kraanwater grote hoeveelheden gebotteld water te drinken. Dit was, 
gebaseerd op wat ze over gechloreerd kraanwater had gelezen, niet 
alleen beter voor de gezondheid, maar het smaakte ook beter. Dat 
laatste kwam, omdat het plaatselijke kraanwater erg hard was en veel 
mineralen bevatte. Ze vermeed ook alle frisdranken, melk en alcohol 
en dronk alleen sappen die ze zelf maakte.

* uitgegeven door Atlasbooks, USA, 2005, ISBN 9780963837295
** uitgegeven door HP Books, USA, 2007, ISBN 9781557885173

beide verkrijgbaar bij Succesboeken.nl
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beerd had. Ondanks al die behandelingen kwam zijn kanker helaas 
weer terug − toen was het dat hij naar andere mogelijkheden begon te 
zoeken.

het verhaal van john

In 1999, op vijftigjarige leeftijd, kwam John, nadat hij een lange 
en moeilijke scheiding achter de rug had, in een extreem stressvolle 
financiële situatie terecht. Om het drama compleet te maken was het 
PSA-gehalte in zijn bloed behoorlijk hoog, hetgeen zijn dokter zorgen 
baarde. Een naaldbiopsie bevestigde dat John inderdaad prostaatkan-
ker had (met een Gleason-score van 5 [3+2]), een uitkomst die hem 
zeer beangstigde, wat begrijpelijk is. 

Daarom stemde John direct met het advies van zijn arts in om een 
radicale verwijdering van de prostaat, waarbij de hele prostaat opera-
tief wordt verwijderd, te ondergaan.

“Ik had zoiets van: ‘Snij het er meteen maar uit. Ik bedoel het liefst 
morgen al!’ ”, herinnert John zich. “Ik was doodsbang.”

Na de succesvolle operatie daalde de PSA van John gelukkig naar 
bijna niet-waarneembare waarden en daarom was er geen extra hor-
moonbehandeling of bestraling nodig. Opgelucht ging John verder 
met bijna zes jaar lang van een kankervrij leven te genieten. Hij wor-
stelde echter dagelijks met de negatieve bijwerkingen van de operatie, 
waardoor vooral de normale plasfunctie en seksuele functie sterk aan-
getast waren.

Gedurende die zes jaar bleef het PSA-gehalte ieder jaar zeer laag, 
wat logisch was, omdat de kanker naar alle waarschijnlijkheid tot de 
prostaat beperkt was geweest − tenminste volgens wat de artsen hem 
hadden verteld − en zijn prostaat was nu verdwenen. 

(Opmerking: nadat de prostaat bij de man volledig is verwijderd, kan 
hij nog steeds een laag PSA-gehalte in het bloed hebben, wat door ach-
tergebleven goedaardige prostaatcellen wordt veroorzaakt.)

Alles leek goed te gaan − behalve de bijwerkingen natuurlijk − totdat 
het PSA-gehalte van John in 2005 snel begon te stijgen, hetgeen bete-
kende dat kankerachtige prostaatcellen ergens vóór de operatie naar 

Ze ging direct naar haar arts en die kon ook niets meer voelen. Ze 
besloten om geen mammogram te laten maken, omdat die aanvan-
kelijk al niet in staat was geweest om de knobbel te vinden (alleen 
de kernbiopsie kon dat). In plaats daarvan schreef hij voor dat Ginnie 
zichzelf met maandelijks borstonderzoek zou controleren. 

Het is nu meer dan vijf jaar na de oorspronkelijke diagnose. Ze heeft 
een fantastische gezondheid, de knobbel is verdwenen en ze heeft 
sindsdien geen nieuwe knobbels meer aangetroffen.

Vanwege de onderliggende angst dat de kanker op zekere dag weer 
terug zou kunnen komen, heeft Ginnie zich strikt aan haar dieet gehou-
den. Dat valt haar echter niet zwaar, omdat ze tegenwoordig last van 
haar maag krijgt wanneer ze ook maar iets van haar oude voedings-
middelen, zoals witte pasta of alles dat gebakken of gefrituurd is, eet. 

Haar smaakpapillen zijn ook permanent veranderd: nu hunkert ze 
werkelijk naar groenten en fruit en is bewerkt voedsel niet aantrek-
kelijk meer. Over het geheel genomen, heeft haar leven zich een 
nieuwe norm aangemeten, waarin groenten nu de overhand hebben 
en bewerkt voedsel iets uit het verleden is. Toen ik Ginnie bedankte 
voor het delen van haar verbazingwekkende verhaal, antwoordde ze: 

Ik ben blij het te kunnen delen, omdat ik denk dat het een opmer-
kelijk iets is en ik wou dat meer mensen iets anders zouden willen 
proberen. Maar mensen zijn bang, omdat chemotherapie en bestra-
ling het enige zijn wat ze kennen ... Ze begrijpen niet hoe zoiets [als 
het veranderen van je voedingspatroon] kan werken.

Volgens Ginnie hebben de veranderingen die ze heeft aangebracht, 
voor haar gewerkt, omdat ze haar lichaam het benodigde, gezonde, 
pesticidenvrije voedsel en water gaf om haar immuunsysteem opti-
maal te laten functioneren en zodoende haar kankercellen te laten 
verdwijnen. In de tussentijd had een paar staten verderop een man 
genaamd John, met een situatie te maken die vergelijkbaar met die 
van Ginnie was. 

Het verschil is dat John eerst alle medische behandelingen die de 
artsen voor zijn vergevorderde prostaatkanker adviseerden, gepro-
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len te lezen als hij maar kon vinden. Net als Ginnie kende John geen 
integratieve arts of voedingsdeskundige op het gebied van kanker met 
wie hij kon samenwerken. 

Hij moest dus zijn eigen integratieve plan maken, hetgeen hij na uit-
puttend onderzoek ook deed. Hij besloot zijn PSA iedere drie maanden 
te laten testen, wat de standaardtijd tussen twee PSA-onderzoeken is. 
Hij was geschokt door wat hij ontdekte: zijn PSA bleek, afhankelijk van 
wat hij in de voorgaande drie maanden at of dronk, op en neer te gaan. 
Hij legt uit waarom hij denkt dat dit gebeurde:

Testosteron jaagt de kanker aan en suiker voedt kanker. Dus de 
theorie die ik heb ontwikkeld is het uithongeren van de kanker en 
hem door het immuunsysteem te laten doden. Ik heb dat toegepast 
en wat ik − door schade en schande − heb ontdekt is dat sommige 
voedingsmiddelen aan de stijging van mijn PSA bijdragen en andere 
niet. Ik begon edamame − verse, jonge sojabonen − te eten, omdat 
dit verondersteld wordt goed tegen kanker te zijn [volgens het boek 
dat hij volgde]. Maar toen ik daarmee was begonnen, schoot de PSA 
direct omhoog, sterk omhoog. Dus stopte ik met de sojabonen en 
pats [de PSA] daalde.

John leerde met andere woorden al vroeg, wat onderzoekers pas 
onlangs hebben ontdekt, namelijk dat er niet zoiets als één soort pros-
taat- of borstkanker bestaat, maar eerder verscheidene ondersoorten 
die verschillend op verschillende behandelingen reageren.31 

Bij sommige ondersoorten van borst- en prostaatkanker heeft bio-
logische, niet-genetisch gemodificeerde edamame een kankerwerend 
effect, maar bij andere ondersoorten kan het de kanker juist bevorde-
ren.32 

John merkte dat een vergelijkbare daling van de PSA optrad wan-
neer hij de lignanen uit lijnzaadolie haalde en alleen het heldere deel 
van de olie consumeerde. Via een nauwkeurig, experimenteel proces, 
dat door de regelmatige PSA-testen werd bevestigd, heeft hij sindsdien 
een zeer bijzonder dieet voor zichzelf ontwikkeld om zijn PSA onder 
controle te houden. Zijn aanbevolen best practice − succesvol geble-

buiten de prostaat waren gereisd en nu in zijn lichaam actief waren. 
Omdat John nu met een terugkerende prostaatkanker te maken had, 
liet zijn arts hem zowel hormoontherapie als bestralingen ondergaan, 
die beide zeer onaangename bijwerkingen hadden. 

Zolang ze voortduurden, verlaagden de behandelingen zijn PSA naar 
een veilige marge, maar een paar maanden na de beëindiging van 
beide behandelingen begon zijn PSA toch weer tot boven de veilige 
marge te stijgen. Zijn artsen vertelden hem dat hij daarom toch weer 
hormoontherapie moest hebben, en als de kanker ooit ergens in zijn 
lichaam een uitgezaaide tumor zou veroorzaken, hij chemotherapie 
zou moeten ondergaan. 

Op John kwam dit nieuws over als een langzaam doodvonnis. Hij 
zag tegen de hormoontherapie en het omgaan met de zware bijwer-
kingen op, en het feit dat zijn PSA steeg, zodra hij met de behandeling 
stopte, gaf hem het gevoel dat hij nooit van zijn ziekte af zou komen:

Ik ging naar een boekwinkel, omdat ik me herinnerde daar een 
boek te hebben gezien over hoe we sterven. Ik wilde uitzoeken hoe 
prostaatkanker voortschrijdt en hoe je er uiteindelijk aan dood gaat. 

In plaats daarvan vond het ik het boek van Patrick Quillin over 
het verslaan van kanker door voeding. Dus dacht ik: hé weet je wat, 
laat ik dat eens proberen. Dus via het lezen van dat boek leerde ik 
dat kankercellen verplichte glucoseverwerkers zijn − zo noemt hij ze 
− wat betekent dat het suikervreters zijn. Dus verbande ik direct alle 
suikers uit mijn leven. 

Punt uit. In één keer ... Het kostte me ongeveer twee weken voordat 
ik van de hunkering naar alle zoetigheid af was en toen liet ik mijn 
PSA weer testen − en ik zag dat die aan het dalen was.

En zo begon Johns persoonlijke wetenschappelijk experiment om 
zijn leven te redden. Hij stelde de aanbevolen hormoontherapie uit om 
de verandering van zijn voedingspatroon een kans te geven. De vol-
gende zes maanden hield hij nauwgezet een dagboek bij van wat hij 
allemaal at, terwijl hij zijn best deed om de talloze aanbevelingen in 
het boek op te volgen, en tegelijkertijd zo veel gerenommeerde artike-
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Net als alle andere radicale-remissie-overlevers, waarover je in dit 
boek zult lezen, deed John niet slechts één ding (bijv. verandering van 
voedingspatroon) om te proberen zijn kanker te genezen. Ter aanvul-
ling veranderde hij ook andere aspecten van zijn leven. 

Hij vermeerderde bijvoorbeeld de hoeveelheid lichaamsbeweging 
van twee tot drie keer per week naar dagelijks en raakte al doende 5 
kilo kwijt, die nooit meer terugkwamen. Dankzij een combinatie van 
yoga, hiking en wandelen, heeft hij nu het gevoel fitter te zijn dan ooit. 

John begon ook met het innemen van een immuunversterkend sup-
plement dat ImmunoPower heet, en met het drinken van Essaic krui-
denthee, waarover zijn vriend had gelezen dat dat goed was voor het 
bestrijden van kanker.

Hij probeerde ook acupunctuur, wat hij zo af en toe nog steeds laat 
toepassen. Ten slotte deed hij ook zijn best om stress onder controle 
te houden en om positief te blijven. Zoals hij beschrijft:

Ik denk dat een positieve inslag zeer belangrijk is. Je weet wel, 
je mentale houding. Ik ben vastbesloten om dit me er niet onder te 
laten krijgen. Ik ga het onder controle krijgen − de kanker, bedoel 
ik. Het is zo’n beetje als een verkoudheid die niet wil verdwijnen. Ik 
weet dat er iets is, maar ik ben er niet meer bang voor ... Het is nu een 
irritatie− het irriteert me [lacht] ... En wanneer ik gestrest raak, kan 
ik op mijn meditatie of mijn ademhaling terugvallen. Ik kan dingen 
wegademen ... Ik kan het loslaten.

Hoewel mijn onderzoek zich richt op de vraag waarom mensen 
denken dat ze zijn genezen, vraag ik overlevers ook of ze ideeën 
hebben over wat kanker zou kunnen veroorzaken, of wat met name 
hún kanker heeft veroorzaakt. Toen ik John die vraag voorlegde, ant-
woordde hij onmiddellijk:

Ik denk dat iedereen kanker heeft. En ik denk dat ieder immuun-
systeem het op een andere manier bestrijdt. Als je voeding zodanig is 
dat het je immuunsysteem verzwakt, zul je het krijgen. Het lichaam 
is continu kanker aan het bestrijden, maar op een gegeven moment 

ken methode − is dat als je het voedsel niet zelf bereidt, kookt, bakt of 
stoomt, je het dan niet moet eten.

De enige zoetstoffen die hij gebruikt zijn geplette bosbessen en 
stevia (een natuurlijke zoetstof die van de bladeren van de steviaplant 
wordt gemaakt). Een boek dat hij las, gaf aan dat agavesiroop een 
veilige zoetstof voor kankerpatiënten zou zijn, maar John merkte dat 
zijn PSA omhoog ging wanneer hij het gebruikte, dus verwijderde hij 
het uit zijn dieet.

Naarmate de maanden verstreken, zette John zijn voedingsdagboek 
en de PSA-uitslagen in een grafiek uit:

Ik kreeg een grafiek die je niet zult geloven. Het gaat steeds maar 
op en neer. Al jaren doe ik dit nu iedere drie maanden ... Ik eet ook 
minder − veel minder − rood vlees, waarvan ik ontdekte dat het een 
nadelig effect op mijn PSA heeft. Dus probeer ik me tot kleine hoe-
veelheden rode zalm en biologische kipfilet te beperken. Ik eet nog 
steeds af en toe een biefstuk, maar niet iedere dag ... 

Van wat ik heb gelezen, is het probleem dat rood vlees en zuivelpro-
ducten het immuunsysteem onderdrukken ... En ik kan bevestigen 
dat wanneer ik ieder jaar naar een conferentie ga en rood vlees en 
een glas rode wijn gebruik, mijn PSA bij terugkomst weer omhoog 
is geschoten.

John heeft voor zijn PSA ook alle zuivelproducten en enkelvoudige 
koolhydraten, zoals pasta en brood verwijderd, en ontdekte dat appe-
len, bieten, kersen en druiven ook te veel suiker bevatten. (Opmerke-
lijk is echter dat bananen en vers geperst sinaasappelsap wel goed 
voor hem zijn.) 

Wat vloeistoffen betreft, heeft hij alle suikerhoudende dranken ver-
wijderd, drinkt hij alleen nog maar gefilterd (via omgekeerde osmose) 
of koolzuurhoudend water en heeft hij zijn alcoholconsumptie tot rode 
wijn beperkt. Om zich aan een dergelijk streng dieet te houden, is niet 
makkelijk voor John en daarom staat hij zijn smaakpapillen toe om 
tenminste één keer per jaar van hun favoriete maaltijd van biefstuk en 
rode wijn te genieten.
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Het is echt heel eenvoudig. Suiker voedt kanker. Testosteron doet 
het verdwijnen. En het immuunsysteem houdt het onder controle − of 
doodt het. Dus moet je je immuunsysteem versterken en suiker ver-
minderen. Zo simpel is het.

Toen hij me dit vertelde merkte ik een beetje aarzeling in zijn stem, 
dus vroeg ik hem of hij van het nieuwe dieet dat hij volgde kon genie-
ten. Hij antwoordde onmiddellijk:

Ik haat het! Ik hou er niet van dat ik niet kan eten wat ik wil. Ik 
hou er niet van om niet met vrienden uit te kunnen gaan, zoals ik 
zou willen. Het is een constant, dagelijks regime waar ik een hekel 
aan heb. In feite draag ik een paar ringen met doodshoofden om me 
eraan te herinneren dat als ik geen discipline heb, ik eraan dood ga 
... Ik heb een aardige vriendin die gek op reizen is en ik vind het leuk 
om met haar op reis te gaan. Dus ik wil nog wel een poosje blijven ... 
Je moet iets hebben om voor te leven.

Het is meer dan dertien jaar geleden sinds er bij John prostaatkan-
ker werd vastgesteld en meer dan zeven jaar na het heroptreden ervan 
en het begin van zijn nieuwe dieet. Hij stuurt me nog steeds af en toe 
e-mails waarin hij me op de hoogte houdt van zijn laatste PSA-gehalte 
en ik moet altijd glimlachen wanneer ik denk aan zijn hekel aan het 
strenge dieet, maar zijn grotere zin in het leven.

actiepunten

Ik hoop dat de verhalen van John en Ginnie over hun genezing je 
hebben overtuigd van het feit dat je aandacht dient te besteden aan 
wat je in je lichaam stopt, als je je lichaam wilt helpen genezen. Ik weet 
dat het veranderen van je voedingspatroon een emotionele belasting 
kan zijn, ongeacht of dat nu van een behoefte aan bevrediging door 
voedsel komt, of door kwesties op het gebied van lichaamsbeeld en 
afvallen.

overweldigt het je immuunsysteem. En dat hangt af van hoe sterk 
je immuunsysteem is. Als je een zwak immuunsysteem hebt, heb je 
geen kans. En alles wat je in je mond stopt beïnvloedt het niveau van 
je immuunsysteem − naast andere factoren, je weet wel, lichaamsbe-
weging en dat soort dingen ... En het probleem met het Amerikaanse 
voedingspatroon is dat alles vol met suiker zit, dus ben je constant 
de kanker, die iedereen heeft, aan het voeren. Als je immuunsysteem 
het niet bij kan houden, krijgt het je vroeger of later te pakken.

John vervolgde met te zeggen dat hij gelooft dat hij zijn eigen kanker 
kreeg vanwege het in die tijd eten van kilo’s suiker. Ook had hij toen 
net een periode van tien jaar hevige stress afgesloten, wat alles bij 
elkaar zijn immuunsysteem had verzwakt. Het gevolg was dat zijn im-
muunsysteem het niet bij kon benen.

Terugblikkend zegt John dat − als hij geweten had wat hij nu wist 
− hij het anders zou hebben gedaan. Om te beginnen zou hij hebben 
geprobeerd om de kanker niet door het uitvoeren van een kernbiopsie, 
maar door middel van een combinatie van ultra-geluid, PSA en ander 
bloedonderzoek te laten vaststellen.

Daarnaast zou hij nooit toestemming voor de operatie, waarbij zijn 
prostaat werd verwijderd, hebben gegeven, omdat dit ernstige en 
permanente bijwerkingen veroorzaakt heeft. Bijwerkingen die zowel 
de urinefunctie (d.w.z. incidentele incontinentie) en seksuele functie 
(d.w.z. onvermogen tot het, zonder medicijnen of injecties, krijgen van 
een erectie) betreffen.

Hij zou ook geen toestemming voor de bestraling of de hormoon-
therapie hebben gegeven, omdat beide erg zwaar voor zijn immuun-
systeem zijn geweest. In plaats van die behandelingen zou hij van het 
begin af aan hebben geprobeerd om zijn PSA onder controle te krijgen. 

Dit zou hij hebben willen doen door middel van veranderingen in zijn 
voedingspatroon, immuunversterkende supplementen, regelmatige 
lichaamsbeweging en het bewust nemen van stappen om de stress in 
zijn leven te verminderen. Zoals John het ziet:
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ringen overstappen, zoals het investeren in een juicer en het maken van 
biologisch groentensap. Eerst één keer per week en uiteindelijk eens 
per dag. Overweeg vervolgens om jezelf op een twee weken durend 
eliminatiedieet te zetten, waarmee je tijdelijk alle suikers (behalve in 
vruchten), vlees, eieren, zuivel, gluten, soja, alcohol en cafeïne uit je 
voedingspatroon verwijdert. Voeg na die twee weken met tussenpozen 
van drie dagen geleidelijk aan ieder voedingsmiddel weer aan je voe-
dingspatroon toe. 

Hierbij zul je merken dat je jezelf door sommige voedingsmiddelen 
verschrikkelijk gaat voelen wanneer je ze weer toevoegt, terwijl andere 
geen effect hebben. Wanneer je voelt dat je er klaar voor bent, zou je 
uiteindelijk eens kunnen kijken naar een één-, drie- of zevendaagse 
reiniging en/of vasten, die wel, afhankelijk van de toestand van je 
gezondheid onder medische begeleiding dient plaats te vinden.

Er is geen garantie dat het veranderen van je voedingspatroon zoals 
Ginnie en John gedaan hebben, je kanker volledig zal genezen. Toch 
ben ik er, na duizenden gevallen van radicale remissie te hebben bestu-
deerd, wel grondig van overtuigd dat Hippocrates gelijk had: voeding 
is medicijn.

Het eten van meer biologische groenten en fruit, terwijl je tegelijker-
tijd de hoeveelheid suiker, vlees, zuivel en bewerkte voedingsmiddelen 
vermindert, kan je lichaam alleen maar helpen zich te genezen. Het 
zou erop uit kunnen draaien dat dit het enige medicijn is dat je nodig 
hebt. Hippocrates geloofde dat gezonde voeding en water het eerste 
geneesmiddel zou moeten zijn dat wordt toegediend, en operatie en 
medicijnen zouden alleen maar als absoluut laatste redmiddel moeten 
worden gebruikt. 

Tweeduizend jaar later zijn we er op de een of andere manier in 
geslaagd dit op zijn kop te zetten: in plaats van naar het krachtige 
geneesmiddel te kijken dat we drie maal per dag tot ons nemen, onze  
voeding, kijken we eerst naar medicatie en operatie om het zieke 
lichaam te genezen.

Sommige mensen lezen dit hoofdstuk en willen meteen aan de gang 
met een zevendaagse vasten of reiniging, met alle suiker en bewerkt 
voedsel uit hun kasten weg te gooien en hun koelkast met biologische 
groente en biologisch fruit te vullen. Als jij dat bent, alle lof.

Als je echter meer zoals ik bent, zul je misschien kleinere stapjes, 
of zelfs babystapjes, naar het kankerbestrijdend dieet, zoals in dit 
hoofdstuk beschreven, willen nemen. Ik ben in de afgelopen tien jaar 
geleidelijk aan naar deze vier veranderingen in het voedingspatroon 
gegaan. 

Ik stond mezelf daarbij toe mezelf niet van voedingsmiddelen te ont-
houden die me voldoening geven, terwijl ik mezelf de tijd gaf om te 
leren hoe je het eten op gezondere manieren kunt klaarmaken. Als je 
babystapjes wilt, volgen er hier een paar om mee te beginnen:

•	 Verminder geleidelijk aan. Begin met een beetje minder zoetig-
heid, één portie vlees minder, één portie zuivel minder en één portie 
bewerkte voedingsmiddelen minder per dag. Ga op zoek naar gezon-
dere alternatieven voor deze voedingsmiddelen, zoals kokosijs, kie-
vitsbonen, hennepmelk en quinoa.

•	 Eet iedere maaltijd ten minste één groente of vrucht en bouw dat uit 
tot de helft van iedere maaltijd uit groente en fruit bestaat.

•	 Bepaal welke voedingsmiddelen je per se biologisch gaat kopen 
− in ieder geval vlees en zuivel, maar ook die groenten en vruchten 
die de meeste pesticiden opnemen, zoals appelen, selderij, tomaten 
paddenstoelen, enz. Naarmate je duur vlees steeds meer door biolo-
gische groenten en fruit gaat vervangen, zouden na verloop van tijd 
je uitgaven aan voedsel hetzelfde moeten blijven.

•	 Begin je dag met een glas gefilterd water met citroensap om je 
lichaam te helpen ontgiften. Koop eerst een eenvoudige waterfilter-
kan en ga dan sparen voor een waterfiltersysteem voor thuisgebruik.

Nadat je deze stappen hebt uitgevoerd, kun je naar grotere verande-
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het in eigen hand nemen van je 
gezondheid 

Actie is de fundamentele sleutel tot alle succes.
— Pablo Picasso

Het woord patiënt komt van het Latijnse woord pati, hetgeen zowel 
lijden als toestaan of onderwerpen betekent. In de huidige wereld 

wordt er in de geneeskunde van patiënten niet meer verwacht dat ze 
lijden, maar ze worden wel geacht toe te staan of zich te onderwerpen.

Daar ik als consulent in verschillende ziekenhuizen en bij verschil-
lende kankerspecialisten heb gewerkt, weet ik uit de eerste hand dat 
de patiënten die luisteren en instructies opvolgen als goede patiënten 
worden beschouwd. 

De vervelende patiënten zijn daarentegen degenen die veel vragen 
stellen, hun eigen navorsingen inbrengen, of − het allerergste − de 
bevelen van de artsen in twijfel trekken.

Dergelijke patiënten krijgen het stempel vervelend te zijn, omdat 
het grootste deel van de wereld nog steeds volgens het Newtoniaanse 
denkpatroon over geneeskunde werkt. Daarin worden de artsen als de 
enige werktuigkundigen gezien, die verstand hebben van het repare-
ren van de machine van het lichaam wanneer die kapot is.

Radicale-remissie-overlevers benaderen genezing vanuit een ander 
gezichtspunt, waarin het in eigen hand nemen van je genezing niet 
alleen als goed wordt beschouwd, maar eigenlijk essentieel voor het 
genezingsproces is. Voor zover ik erover heb geleerd, heeft het onder 
controle brengen van je gezondheid betrekking op drie dingen:


