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Met alle respect heb ik de vrijheid genomen om u te tutoyeren. In 
het Engels hebben we daar taalkundig gezien geen problemen mee. 
Dit boek is veelal in de mannelijke vorm geschreven. Zo zijn we het 
gewend en het voelt het meest vertrouwd aan. Dat is de enige reden. Ik 
respecteer en bewonder iedere lezer, man of vrouw.

      — Dr. Joseph Mercola 
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Aanbevelingen voor 
Vet als brandstof

“Dr. Joseph Mercola is al tientallen jaren een stralend baken op 
het gebied van gezondheidswijsheid en -vrijheid. Zijn nieuwste 
boek, Vet als brandstof, is een meesterwerk op basis van het 
meest recente onderzoek en de praktische toepassing ervan. Als 
deze informatie wordt toegepast, heb je de sleutel in handen 
tot blijvend gewichtsverlies en meer energie. Daarnaast kan dit 
leefstijlplan bijdragen aan het keren van chronische ziekten, zoals 
hartaandoeningen, diabetes en zelfs kanker.”

— Christiane Northrup, arts, New York Times-bestsellerauteur van 
Women’s Bodies, Women’s Wisdom en Goddesses Never Age

“Ik geloof echt dat het concept van Mitochondriële Metabolische 
Therapie een grote invloed op onze gezondheid zal hebben. Zoals ik 
in mijn eigen boek aangeef, is de kans niet groot dat mensen met 
gezonde mitochondriën kanker krijgen. 

Dr. Mercola heeft dit concept verruimd tot een breed scala aan 
chronische ziekten die met mitochondriële disfunctie gepaard gaan. 
Hij reikt de lezer een duidelijk betoog aan, en daarnaast richtlijnen 
voor de toepassing van MMT. Dit boek zou gelezen moeten worden 
door mensen die hun gezondheid zonder toxische farmaceutische 
middelen in stand willen houden.”

— Thomas Seyfried, Ph.D.*, auteur van Cancer as a Metabolic 
Disease en hoogleraar Biologie aan het Boston College

* zie pagina 359 voor de betekenis van de titulatuur
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“Dit opmerkelijke boek bevat een revolutionair programma 
dat miljoenen mensen kan helpen bij het bereiken van een 
optimale gezondheid. Dr. Mercola legt duidelijk uit hoe belangrijk 
mitochondriën voor de stofwisseling zijn en begeleidt zijn lezers 
zorgvuldig met gedetailleerd praktisch advies voor het vergroten van 
de activiteit van hun mitochondriën. Vet als brandstof zal de manier 
waarop je over voeding en gezondheid denkt veranderen.”

— Leo Galland, arts, auteur van The Allergy Solution

“Dr. Mercola beschrijft in Vet als brandstof op eloquente wijze het 
meest recente wetenschappelijke onderzoek en gaat in op de vraag 
hoe je je lichaam het beste van brandstof kunt voorzien. Dit is een 
levensveranderend boek waarin niet alleen wordt ingegaan op de 
vraag waarom vet als belangrijkste brandstof sterk verband houdt 
met gezondheid en weerstand tegen ziekten, maar voldoet ook aan 
de verwachting met betrekking tot hoe de lezer deze verandering, die 
van fundamenteel belang is, tot stand kan brengen. 

Wereldwijd lijdt de gezondheid van veel mensen aan het gevolg 
van door de commercie beïnvloede voedingsadviezen. Mercola’s 
op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde weerlegging van deze 
status-quo is een welkom en medelevend antwoord hierop, waardoor 
lezers weer een optimale gezondheid kunnen verkrijgen en in stand 
kunnen houden.”

— David Perlmutter, arts, F.A.C.N., neuroloog en auteur van de  
#1 New York Times-bestseller Grain Brain en The Grain Brain Whole 
Life Plan

“In Vet als brandstof beschrijft dr. Mercola heel mooi de 
geschiedenis van en mythen achter het koolhydraatrijke, vetarme 
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dieet dat de laatste vijftig jaar aan zoveel ziekten en sterfgevallen ten 
grondslag ligt. Dr. Mercola is een van de weinigen die echt begrijpt 
en omarmt waarvan ik al heel lang overtuigd ben, namelijk dat onze 
gezondheid en levensverwachting voornamelijk worden bepaald 
door de verhouding tussen de hoeveelheid vet en suiker die we 
gedurende ons leven verbranden. Hij begrijpt ook dat te veel eiwit 
problemen veroorzaakt die onze gezondheid kunnen aantasten. 
Iedereen die zijn of haar gezondheid belangrijk vindt zou dit boek 
moeten lezen.”

     — Ron Rosedale, arts

“Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat vet je slank kan 
maken. In dit baanbrekende boek gaat dr. Joseph Mercola nog 
een belangrijke stap verder en onthult dat het gebruik van vet als 
voornaamste brandstof je lichaam op mitochondrieel niveau kan 
helen, je energieniveau en welzijn kan herstellen en zelfs bij kan 
dragen aan de bestrijding van kanker en andere ziekten. 

Vet als brandstof berust op onberispelijk wetenschappelijk 
onderzoek en is met passie geschreven. In dit boek worden gevaarlijke 
mythen over ‘gezonde’ diëten van tafel geveegd. Daarnaast komen 
er waarheden over de voedingsmiddelen die je eet en drinkt aan het 
licht die de voedingsindustrie je niet vertelt, en word je op een pad 
gezet om je gezondheid radicaal te transformeren.”

— Mark Hyman, arts, #1 New York Times-bestsellerauteur van Eat 
Fat Get Thin en directeur van het Center for Functional Medicine van 
de Cleveland Clinic

“Het onderwerp voeding is verwarrender dan ooit tevoren. Maar 
gedurende de afgelopen tien jaar is één ding steeds duidelijker 
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geworden: ons lichaam leren om vet in plaats van glucose als 
voornaamste brandstof te gebruiken heeft een enorm potentieel wat 
betreft het ondersteunen van patiënten die aan een verwoestende 
chronische ziekte lijden. 

Dr. Mercola’s Vet als brandstof zal voor mij een zeer waardevolle 
hulpbron zijn, en wel om twee redenen: op persoonlijk vlak, want 
ik ben zelf kankerpatiënt en ik streef ernaar om een omgeving te 
creëren waarmee ik mijn ziekte op afstand kan houden, maar ook op 
professioneel vlak als diëtist. Vet als brandstof zal mij helpen bij het 
informeren, voorlichten en begeleiden van mijn cliënten.”

   — Patricia Daly, dipNT, mNTOI, mBANT

“Vet als brandstof is opnieuw een op feiten gebaseerd, inzichtelijk 
boek van de visionair Joseph Mercola. Dit boek zal niet alleen je leven 
veranderen, maar kan het ook letterlijk redden. Dr. Mercola begrijpt 
hoe voeding ons welzijn in stand kan houden en vernietigen. Hij 
heeft de moed om zijn vraagtekens te zetten bij oude mythen over 
vet, dieet en heling, en hij geeft praktische, stap-voor-stap-instructies 
die je in staat stellen om de controle over je eigen gezondheid te 
krijgen, of je nu ziek bent en beter wilt worden, of gezond bent en 
wilt blijven.”

— Barbara Loe Fisher, mede-oprichter van het National Vaccine 
Information Center

“Het levenslange onderzoek van dr. Mercola bereikt met Vet als 
brandstof een hoogtepunt. Elke pagina is een voorbeeld van zijn 
oprechte passie voor het optimaliseren van de gezondheid door 
middel van ons voedingspatroon.”
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— Travis Christofferson, auteur van Tripping over the Truth: How 
the Metabolic Theory of Cancer Is Overturning One of Medicine’s 
Most Entrenched Paradigms

“Vet als brandstof is een topboek met praktische, op weten-
schappelijk onderzoek gebaseerde informatie voor artsen en 
consumenten. Met zo veel tegenstrijdige informatie over voeding, 
dient dit boek als een belangrijke bron voor elke arts in opleiding of 
praktiserend arts, en voor iedereen die de noodzaak aan artsen wil 
vermijden.”

    — Zach Bush, endocrinoloog

“Vet als brandstof is een krachtig manifest waarin kritisch wordt 
gekeken naar de vetfobie die lange tijd het denken over gezondheid 
en voeding heeft gedomineerd. Dit is een extreem waardevolle gids 
voor mensen die transformerende diëtaire veranderingen willen 
begrijpen en toepassen om hun metabolische en cellulaire functie te 
verbeteren. 

Door het idee van glucose als optimale energiebron te ontkrachten, 
laat dr. Mercola zien hoe we gebruik kunnen maken van de voordelen 
van vet en ketonen als schone brandstof in onze zoektocht naar 
optimale gezondheid.”

— Michael Stroka, J.D., M.B.A., M.S., C.N.S., L.D.N., directeur van 
de Board for Certification of Nutrition Specialists

“Anno 2017 hebben we in de VS een groot aantal chronische 
ziekte-epidemieën. De kern van de meeste van deze epidemieën 
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is de toxische, disfunctionele menselijke cel die niet voldoende 
voedingsstoffen krijgt. En onderzoek wijst uit dat mitochondriën de 
belangrijkste organellen zijn die aan deze ziekte bijdragen. 

In zijn boek Vet als brandstof geeft Joe Mercola ons een praktische 
blauwdruk voor hoe we onze mitochondriën nieuw leven kunnen 
inblazen met ons dieet als krachtig fundament, en daarnaast enkele 
andere eenvoudige hulpmiddelen, zoals periodiek vasten, beweging, 
lichttherapie en enkele voedingssupplementen. 

Dr. Mercola heeft de aanbevelingen die hij met betrekking tot 
Mitochondriële Metabolische Therapie doet op zichzelf uitgeprobeerd, 
met maandenlang bijschaven en het voortdurend in de gaten 
houden van zijn glucoseniveau. Hij heeft ook indrukwekkend 
wetenschappelijk onderzoek verzameld om aan te tonen dat wat hij 
in zijn boek aanbeveelt, ook echt werkt. 

Ik sta volledig achter Vet als brandstof als de meest praktische 
doe-het-zelfgids die op dit moment beschikbaar is voor mensen 
die de controle over hun gezondheid weer terug willen hebben en 
chronische ziekten willen oplossen.”

—  W. Lee Cowden, M.D., M.D.(H), voorzitter van de wetenschappelijke 
adviescommissie van de Academy of Comprehensive Integrative 
Medicine

“Vet als brandstof van dr. Joe Mercola is een mijlpaal op het gebied 
van gezondheid. Een belangrijk onderdeel van ons metabolisme is 
hoe onze mitochondriën voedingsstoffen gebruiken, en dr. Mercola 
onderwijst zijn lezers over hoe zij voedingsstoffen kunnen gebruiken 
die de functie van mitochondriën optimaliseren.

Dit boek zal een belangrijke bijdrage leveren aan het bereiken 
van de gezondheidsdoelen van de gehele bevolking, want steeds 
meer gezondheidsprofessionals worden zich bewust van het belang 
van het optimaliseren van het mitochondriële metabolisme. Vet als 
brandstof laat een breed publiek kennismaken met het concept 
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‘mitochondriële functie’. Hiervan zal ieders gezondheid profiteren. 
Bravo!”

   — J. William (Will) LaValley, arts

“Dr. Mercola bewijst opnieuw dat hij een van de meest 
vooraanstaande personen is op het gebied van natuurlijke genezing 
en welzijn. De medische wetenschap begrijpt steeds meer hoe 
mitochondriële disfunctie tot chronische ziekten leidt. Dr. Mercola 
reikt de lezer met dit boek een eenvoudig, natuurlijk genezingsplan 
aan.”

— Jason Fung, nefroloog en auteur van 
     The Complete Guide to Fasting

“Er is binnen de geneeskunde een revolutie gaande die is gebaseerd 
op een andere kijk op de cel. De cel wordt niet meer gezien als een 
zakje water met een membraan dat door het almachtige DNA wordt 
gereguleerd, maar men hanteert een meer fluïde begrip van de cel, 
waarbij de belangrijkste rol voor de mitochondriën is weggelegd. 

Dr. Mercola bevindt zich aan het front van deze opwindende 
revolutie en zijn boek bevat zowel de theoretische basis als 
praktische suggesties voor het ondersteunen van je mitochondriën 
en het verkrijgen van een betere gezondheid. Ik raad iedereen aan 
om dit boek te lezen en de vele nuttige suggesties en richtlijnen van 
Dr. Mercola te volgen.”

      — Thomas Cowan, arts
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“Het werd tijd dat een boek zoals Vet als brandstof werd 
geschreven. Ondersteund door een overweldigende hoeveelheid 
wetenschappelijk onderzoek zet dr. Mercola voor eens en voor altijd 
uiteen dat vet, en dus niet suiker, de krachtige energiebron is waarop 
ons lichaam dient te functioneren. Hij legt uit welke veranderingen 
we in ons dagelijks leven kunnen uitvoeren om vet als brandstof te 
gaan gebruiken. KU Integrative Medicine heeft op dit boek gewacht!”

— Jeanne A. Drisko, M.D., C.N.S, F.A.C.N., directeur van KU 
Integrative Medicine, en professor orthomoleculaire geneeskunde, 
Medisch Centrum van de Universiteit van Kansas

“Dr. Mercola is een van de briljantste geesten binnen de moderne 
geneeskunde en met Vet als brandstof heeft hij een meesterwerk 
geschreven. Waarom? Het boek tart de status-quo en onthult 
de waarheid achter allerlei onderwerpen, zoals waarom vasten 
een gezonde gewoonte is en waarom je een vetverbrandende 
machine moet worden. Hij schokt ons zelfs met details over hoe 
ijzer de gezondheid van mitochondriën kan beïnvloeden (je zult 
verbaasd staan). Dit boek is een must als je je lichaam en brein wilt 
optimaliseren, terwijl je systematisch een groot aantal risicofactoren 
voor chronische ziekten uit de weg ruimt.”

— Ben Greenfield, BenGreenfieldFitness.com (Dr. Mercola’s 
favoriete fitnesspodcast)

“Vet als brandstof is een belangrijk boek voor het verkrijgen en 
in stand houden van een goede gezondheid, vooral te midden van 
de moderne pandemie van chronische ziekten die met ontstekingen 
gepaard gaan. Dit belangrijke boek beschrijft principes waarvan 
de meeste mensen nog nooit iets hebben gehoord, en bereikt meer 
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mensen dan de kleine groep die deze methoden al gebruikt. Het 
toepassen van de principes die in dit boek staan is voor duizenden 
mensen levensveranderend gebleken, en ik verwacht dat deze 
informatie voor miljoenen mensen transformerend zal zijn. 

Deze hulpmiddelen en strategieën zijn ‘het echte werk’ en een 
beproefd antwoord op onze huidige staat van on-gemak. De 
wetenschappelijke informatie die in dit boek wordt gebruikt is 
begrijpelijk en goed gedocumenteerd en zal je een andere kijk geven 
op wat je gezond maakt en geneest.”

     — Daniel Pompa, D.C.

“Vet als brandstof komt precies op het juiste moment. De 
kosten van de gezondheidszorg rijzen de pan uit en we moeten 
onze verantwoordelijkheid nemen voor het beschermen van onze 
gezondheid in plaats van dat we alleen maar ziekten behandelen. 
Het begrijpen van de mechanismen achter hoe wij functioneren is 
essentieel voor een gezond lichaam en brein, en de hedendaagse 
revolutionair dr. Mercola heeft zich in het onderzoek ondergedompeld, 
zodat hij deze nieuwste en beste kennis over ons lichaam naar de 
boekenplank kon overbrengen. 

In dit boek wordt niet alleen het belang van vet in ons dieet 
besproken, maar wordt ook uitgelegd hoe we ons lichaam kunnen 
voorbereiden op het zo efficiënt mogelijk verwerken en gebruiken 
van vet − een zeer belangrijk aspect van de algemene strategie om 
een optimale gezondheid te verkrijgen.”

—  Erin Elizabeth, onderzoeksjournalist, auteur van In the Lymelight, 
en oprichter van HealthNutNews.com
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“In moedige bewoordingen en duidelijke taal vervult dr. Mercola 
opnieuw zijn rol als voedingspionier voor Amerika en de rest van de 
wereld. Dit boek zal consumenten informeren, aansporen en in hun 
kracht zetten, zodat zij het heft met betrekking tot hun gezondheid 
weer in eigen hand kunnen nemen. 

Dr. Mercola, die pro-gezondheid in plaats van pro-industrie is, 
laat zien hoe we gezonde vetten in ons voedingspatroon kunnen 
opnemen en hoe we een aantal andere belangrijke stappen kunnen 
zetten om gezonder te gaan leven. Dit boek zou artsen en tandartsen 
wakker moeten schudden, zodat zij voorlichting over voeding serieus 
nemen.”

— Charlie Brown, J.D., Consumers for Dental Choice

“Vet als brandstof is veel meer dan een boek over de 
gezondheidsvoordelen van het eten van de juiste soorten vetten, en 
biedt fantastische inzichten over hoe je je gezondheid kunt verbeteren 
door je metabolisme en cellulaire energie te verbeteren. Het is een 
ongelooflijk boek dat door een scherpzinnig en vooraanstaand 
denker is geschreven. Ik hoop dat dit boek ervoor zal zorgen dat 
we ons collectieve denken over de kracht van voeding als medicijn 
zullen veranderen. Ik beveel dit boek ten zeerste aan!”

— Michael T. Murray, N.D., coauteur van The Encyclopedia of 
Natural Medicine

“Ik experimenteerde al een jaar met koolhydraatarm en ketogeen 
koken, maar dat leverde niet echt iets op wat betreft gewichtsverlies. 
Na het lezen van Vet als brandstof  begrijp ik dat ik een te beperkt 
begrip had van het ketogene dieet om het succesvol te kunnen 
laten zijn. Het recente overlijden van mijn vader als gevolg van de 
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ziekte van Alzheimer heeft me gemotiveerd om zeer serieus om te 
gaan met wat ik kan doen om deze en andere chronische ziekten te 
vermijden. Ik heb in mijn leven al honderden boeken over voeding 
gelezen, maar dit boek is mijn favoriet en het boek waarvan ik weet 
dat het de meeste invloed op je gezondheid heeft als je alle instructies 
nauwkeurig opvolgt. Opnieuw een uitmuntende bijdrage van dr. 
Mercola!”

— Dr. Kendra Pearsall, N.M.D., oprichter van Enlita.com



XVIII

Vet als brandstof



XIX

Inhoud

Inleiding    XXI

DEEL I: JE METABOLISME REDDEN

Hoofdstuk 1: De waarheid over mitochondriën, 
  vrije radicalen en vetten in voedingsmiddelen 1

Hoofdstuk 2: Waarom je Mitochondriële Metabolische 
  Therapie (MMT) nodig hebt  27

Hoofdstuk 3: De eiwitparadox   53

Hoofdstuk 4: De verrassende effecten van ijzer op de 
  gezondheidstoestand van mitochondriën  69

Hoofdstuk 5: Wat je tijdens MMT moet eten: de schoonste, 
  efficiëntste brandstof voor je lichaam  83

DEEL II: VERGEVORDERDE GENEZING MET 
  MITOCHONDRIËLE METABOLISCHE THERAPIE

Hoofdstuk 6: Voordat je met MMT begint  119

Hoofdstuk 7: Zo begin je   155

Hoofdstuk 8: Je weg vinden tijdens de overstap 
  naar vetverbranding   195

Hoofdstuk 9: MMT voor de lange termijn gebruiken 219



XX

Vet als brandstof

Hoofdstuk 10: De kracht van vasten om de gezondheid
 van je mitochondriën te optimaliseren  239

Hoofdstuk 11: Andere manieren om de gezondheid
 van je mitochondriën te verbeteren  267

Ter afronding  289
Appendix A: Van puistjes tot hartaandoeningen: 
  hoe Mitochondriële Metabolische Therapie bij 
  veel aandoeningen uitkomst kan bieden  291
Appendix B: Gids voor noten en zaden   321
Bibliografie   335
Dankbetuiging   349
Over de schrijver  358
Gebruikte afkortingen  359
Extra informatie & adressen   361
Index   369



XXI

Inleiding

D e afgelopen vijftig jaar ben ik zeer enthousiast bezig geweest 
met het vergaren van kennis over gezondheid. Ik hoop dat 
ik met mijn verhaal kan voorkomen dat jij dezelfde pijnlijke 

en domme fouten maakt die ik tijdens mijn reis naar optimale gezond-
heid heb gemaakt. Het is mijn ervaring dat het veel gemakkelijker en 
minder pijnlijk is om van andermans fouten te leren.

Mijn toewijding aan een fitnessprogramma begon in 1968. 
Dr. Ken Coopers boek Aerobics* zorgde ervoor dat ik in gezondheid 

geïnteresseerd raakte. Uiteindelijk leidde dit ertoe dat ik tien jaar later 
medicijnen ging studeren. Net als de meeste mensen die aan het einde 
van de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw enthousiast met 
gezondheid bezig waren, volgde ik het vetarme, koolhydraatrijke dieet 
dat al decennialang door de media populair wordt gemaakt. Dit type 
dieet staat lijnrecht tegenover mijn huidige kennis over wat nodig is ter 
preventie van chronische ziekten, het beheersbaar houden van kanker 
en het optimaliseren van onze gezondheid.

Zeven jaar geneeskundestudie en mijn werk als huisarts zorgden 
ervoor dat ik steeds dieper vast kwam te zitten in het op medicijnge-
bruik gebaseerde conventionele medische model dat vooral is gericht 
op de behandeling van ziektesymptomen. In die zeven opleidingsjaren 
heb ik vrijwel nooit iets gehoord over de oorzaak van chronische ziek-
ten. De opleiding was gericht op het aanpakken van symptomen door 
middel van farmaceutische producten en medische procedures.

In 1995 maakte ik een enorme sprong qua inzicht in het ziektepro-
ces. Ik maakte tijdens een bijeenkomst van de Great Lakes Academy 
of Medicine in een ruimte met een dozijn andere artsen kennis met  
dr. Ron Rosedale. Ik besefte toen nog niet hoe gelukkig ik mezelf mocht 
prijzen als een van de eerste artsen die werden geïnspireerd door  
dr. Rosedales wijsheid op het gebied van klinische metabolische bio-

* niet meer te verkrijgen; wellicht nog 2e hands
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chemie. Dr. Rosedale gaf een ruim drie uur durende lezing over het 
belang van het onder controle houden van een hoog insulineniveau ter 
preventie van vrijwel elke chronische degeneratieve ziekte die in onze 
moderne cultuur hoogtij viert, waaronder diabetes, obesitas, hartaan-
doeningen, kanker, artritis en neurodegeneratieve ziekten.

Wellicht heb jij in je leven ook zo’n plotselinge openbaring mee-
gemaakt toen je in aanraking kwam met een fundamentele waarheid. 
In mijn geval wist ik dat het van invloed kon zijn op de gezondheid van 
honderden miljoenen mensen die wanhopig op zoek waren naar hulp.

Gedurende de daaropvolgende tien jaar gebruikte ik de principes 
die dr. Rosedale me had geleerd, en daarnaast gebruikte ik informatie 
die ik had verzameld tijdens tientallen postdoctorale cursussen over 
voeding om mijn begrip en het gebruik van voeding als medicijn voort-
durend te verfijnen. Het moge duidelijk zijn dat het onderwerp voeding 
tijdens de opleiding geneeskunde niet aan bod kwam. (Zelfs vandaag 
de dag worden de basisbeginselen met betrekking tot voeding tijdens 
de geneeskundeopleiding niet behandeld1.)

Gelukkig had ik het voorrecht dat ik deze principes tijdens mijn kli-
nische carrière bij meer dan 25.000 patiënten kon toepassen. Het was 
enorm lonend om voor het gros van mijn patiënten een oplossing te 
hebben. Vele van hen waren (zonder succes) onder behandeling van 
enkele van de meest vooraanstaande artsen die in de beste klinieken 
in het land werkzaam waren.

Ik was niet slimmer dan die andere artsen. Integendeel. Het verschil 
was dat ik gedisciplineerd en onbevooroordeeld bleef en toegewijd 
was aan het vinden van de waarheid met betrekking tot wat er aan 
de gezondheid van de mens ten grondslag ligt. Mijn oneerlijke voor-
deel was elementair van aard: ik had een beter begrip van hoe het 
lichaam zichzelf geneest doordat ik de keuze had gemaakt om op 
gepaste afstand van farmaceutische belangen te blijven. Dat perspec-
tief zorgde ervoor dat ik me kon richten op het vinden en genezen van 
de oorzaak van ziekten in plaats van het verlichten van symptomen.

Hoewel ik me ervan bewust was dat de consumptie van geraffi-
neerde koolhydraten en bewerkte voedselproducten beperkt moest 
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worden, en dat ze het beste vervangen konden worden door gezondere 
keuzen, wist ik relatief weinig over het belang van het eten van vol-
doende hoogwaardige vetten en het activeren van het natuurlijke ver-
mogen van het lichaam om in plaats van glucose vet als voornaamste 
brandstof te gebruiken. Ik besefte niet dat ik nog verder moest kijken.

We verliezen de strijd tegen kanker doordat We de 
verkeerde vijand bestrijden

Twintig jaar nadat ik leerde hoe belangrijk insuline is, las 
ik Travis Christoffersons Tripping over the Truth: How the 
Metabolic Theory of Cancer Is Overturning One of Medi-
cine’s Most Entrenched Paradigms*. Ik ervoer een openba-
ring die vergelijkbaar was met wat ik tijdens die lezing van 
dr. Rosedale voelde. Deze informatie had het potentieel om 
de gezondheid van miljoenen mensen te verbeteren.

Het betoog dat Christofferson zo welbespraakt uiteen-
zette − en dat voortbouwde op wat dr. Rosedale in 1995 onderwees − is 
dat kanker en vrijwel alle andere chronische ziekten worden veroor-
zaakt door gebrekkige metabolische processen in je mitochondriën. 
In de meeste gevallen is dit het gevolg van insuline- en leptinerecep-
torresistentie die het gevolg zijn van te veel netto koolhydraten en de 
activering van de mTOR metabolische signaleringsroute door de aan-
wezigheid van te veel proteïnen. 

Later gaan we dieper op deze onderwerpen in, maar voor nu is het 
voldoende om te weten dat dit voor de meeste mensen de oorzaak van 
het probleem is. Dit staat lijnrecht tegenover de conventionele visie 
met betrekking tot ziekteoorzaken. Het wetenschappelijke dogma dat 
al een eeuw in brede kringen wordt geaccepteerd is dat kanker een 
genetische ziekte is die ontstaat als gevolg van schade aan chromo-
somen in de nucleus van de cel. De ontdekking van de DNA-struc-
tuur door Watson en Crick halverwege de 20e eeuw en de ontdekking 
van de DNA-sequentiëring in de 21e eeuw heeft ertoe geleid dat dit 
gezichtspunt flink werd verstevigd.

* uitgegeven door Chelsea Green Publishing, USA, 2017, 
ISBN 9781603587297, verkrijgbaar bij Succesboeken.nl
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Helaas was de War on Cancer (Strijd tegen Kanker) van president 
Nixon, die in 1971 in gang werd gezet toen de National Cancer Act 
werd ondertekend, een grote mislukking. En in 2016 is de ambitieuze 
doelstelling van president Obama om kanker te genezen hetzelfde lot 
beschoren, ondanks de miljarden dollars die erin geïnvesteerd zijn. 
Alleen vandaag al sterven in de Verenigde Staten 1600 mensen aan 
kanker.2 Als je naar de mondiale statistieken kijkt, komen we op een 
verbazingwekkende 21.000 mensen die dagelijks aan deze in veel 
gevallen voorkombare ziekte overlijden.3 

De kans is enorm groot dat je op een bepaald moment in je leven 
kanker krijgt of iemand kent die kanker heeft. Volgens de meest 
recente gegevens van 2011 tot 2013 krijgt zo goed als 40% van ons op 
een gegeven moment de diagnose kanker.4 Voor mij is het duidelijk 
dat we de strijd tegen kanker verliezen doordat wetenschappers hun 
onderzoek op een gebrekkig paradigma baseren. De meeste gevallen 
van kanker bij volwassenen worden niet veroorzaakt door beschadigd 
DNA, maar door een gebrekkig metabolisme.

de machtige mitochondriën

Mitochondriën − kleine energiefabriekjes in je cellen die een meta-
bolisch proces gebruiken om het voedsel dat je eet en de lucht die je 
inademt in energie om te zetten − spelen een belangrijke rol bij het in 
de war raken van je biologische systemen. Hierdoor word je kwetsbaar 
voor kanker en de meeste andere chronische ziekten. 

Als grote aantallen mitochondriën in je lichaam niet meer goed 
functioneren, is het onmogelijk om gezond te blijven. Dit is een zeer 
bekrachtigende verandering in hoe we naar kanker en alle chronische 
ziekten kijken: als ziekte het gevolg is van metabolische disfunctie, 
kunnen we die disfunctie genezen. Hoe? Daar gaat dit boek over. In 
dit boek leer je welke voedingsstoffen je moet kiezen en hoe je andere 
strategieën kunt gebruiken die het aangeboren vermogen van je 
lichaam activeren om ziekte te voorkomen en genezen.

In haar eenvoudigste vorm stelt de theorie die in dit boek centraal 
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staat dat de voedingsmiddelen die je elke dag eet en drinkt direct 
van invloed zijn op je mitochondriën. En als je de voedselproducten 
kiest die een gunstig effect op je mitochondriën hebben, verklein je de 
kans dat het genetische materiaal dat zich in je mitochondriën bevindt 
beschadigd raakt en een kettingreactie in gang zet die waarschijnlijk 
tot ziekte leidt.

Een andere belangrijke stimulans om dit boek te schrijven was het 
overlijden van een groot aantal van mijn vrienden en collega’s, onder 
wie Jerry Brunetti, die allemaal door kanker werden geveld. Ik over-
drijf niet als ik zeg dat Jerry een genie was. Hij was een van ’s werelds 
meest vooraanstaande experts op het gebied van regeneratieve land-
bouw, en enkele jaren geleden had ik het voorrecht dat ik hem voor 
mijn website mocht interviewen.

De film The Fault in Our Stars, een aangrijpend romantisch drama 
over twee tieners met kanker die elkaar vinden en verliefd worden, 
ondanks hun naderende einde, heeft me ook gemotiveerd om dit boek 
te schrijven. Ondanks het droevige thema is dit een van mijn favoriete 
films. Als je de film nog niet hebt gezien of het boek nog niet hebt gele-
zen, raad ik je ten zeerste aan om dat te doen.

Ik ben ervan overtuigd − en veel deskundigen die ik voor dit boek 
heb geïnterviewd zijn het met me eens − dat dramatische gebeurtenis-
sen, zoals het vroegtijdige overlijden van Jerry en het verhaal van deze 
tranentrekker, niet hoeven plaats te vinden. 90% van alle kankerge-
vallen is namelijk voorkombaar of behandelbaar. Ik moest iets doen 
om te voorkomen dat zoveel getalenteerde en liefdevolle mensen aan 
kanker overlijden.

Sinds het zien van die film en het lezen van Travis’ boek heb ik de 
National Library of Medicine helemaal uitgekamd, op zoek naar het 
meest recente onderzoek. Ik heb honderden artikelen gelezen over de 
belangrijke rol van mitochondriën en welke factoren een rol spelen bij 
het optimaliseren van hun functie. Door middel van interviews met een 
groot aantal deskundigen op dit gebied heb ik veel inzicht verworven.

Een van hen is Miriam Kalamian, Ed.M., M.S., C.N.S.*, een voedings-
consulente, docente en schrijfster die gespecialiseerd is in de toepas-

* zie achter in het boek voor de betekenis van de titulatuur
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sing van ketogene therapie bij mensen die kanker hebben. Miriam is 
de favoriete voedingsconsulente van dr. Thomas Seyfried, die door 
veel mensen wordt gezien als een van de pioniers op het gebied van 
de metabolische kankertheorie. 

Ze heeft honderden cliënten begeleid bij het overstappen op het voe-
dingspatroon dat in dit boek wordt beschreven, en ze heeft me van 
zeer waardevolle inzichten en informatie voorzien die ik in dit boek heb 
verwerkt. Ze heeft me enorm geholpen bij het ordenen van alles wat ik 
te weten ben gekomen, zodat ik de puzzelstukjes voor jou op de juiste 
plek heb kunnen leggen.

het voedingsplan dat je metabolisme kan genezen

Ik wil je in dit boek een heldere, eenvoudige, rationele verklaring 
aanreiken die is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en je een 
beter begrip zal geven van hoe je lichaam op biologisch en moleculair 
niveau werkt. Ik vertel je ook wat je moet eten, ik geef je praktische 
strategieën en ik leg uit hoe je je voortgang kunt bijhouden, zodat je 
mitochondriën uitstekend kunnen gedijen. Ik noem dit voedingsplan 
Mitochondriële Metabolische Therapie (MMT).

Eenvoudig gezegd is MMT een voedingssysteem dat ervoor zorgt 
dat je metabolisme overstapt van het verbranden van glucose als voor-
naamste brandstofbron naar het gebruik van vet als brandstof voor je 
lichaam. Als je deze overstap maakt, optimaliseer je de mitochondri-
ele functie en bescherm je het DNA van je mitochondriën tegen de 
potentiële schade die tot ziekte kan leiden.

In haar eenvoudigste vorm bestaat MMT uit een vetrijk, koolhydraat-
arm eetpatroon met voldoende eiwitten dat is gebaseerd op het eten 
van de meest hoogwaardige voedingsmiddelen die je kunt krijgen. 
Dit eetpatroon verschilt enorm van het typische westerse voedings-
patroon, dat berucht is vanwege de bewerkte granen, geraffineerde 
suiker en laagwaardige vetten. Zoals je zult zien zijn de voedingsmid-
delen die bij MMT worden gebruikt overheerlijk. Verrukkelijk zelfs. Ze 
zijn bevredigend, vullend en geven je enorm veel energie. En als je 
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eenmaal met MMT aan de slag gaat, heb je geen last meer van een 
hongergevoel, hevige trek en het gevoel dat je iets tekort komt, facto-
ren die zo kenmerkend zijn voor de meeste diëten.

Bij MMT gaat het om veel meer dan wat je eet. Het gaat er ook om 
wanneer je eet. Regelmatige vastenperioden verbeteren de functie 
van je mitochondriën en versnellen de overstap van het verbranden 
van suikers naar het verbranden van vet. (In hoofdstuk 10 ga ik uitge-
breid in op het onderwerp vasten, maar voor nu kun je er gerust op zijn 
dat je bij MMT nooit een hele dag niet mag eten. De meeste uren dat je 
vast breng je slapend door.)

MMT is iets voor jou als je een of meer ernstige gezondheidsproble-
men hebt, zoals kanker, diabetes type 2, neurodegeneratieve ziekten, 
zoals de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie, of obe-
sitas. Je kunt ook baat hebben bij het voedingsplan als je enthousiast 
bent over het optimaliseren van je gezondheid en het vertragen van je 
verouderingsproces.

MMT bevat veel keuzemogelijkheden. En het is fantastisch als je 
meerdere opties hebt. Misschien behoor je op dit moment niet tot de 
groep chronisch zieke mensen of gezondheidsfanaten. Maar mocht 
je later wel tot een van deze groepen behoren, of als je een gezond-
heidscrisis wilt voorkomen, dan weet je dat er een krachtig genezings-
programma bestaat, dat jou het heft in eigen hand geeft. Dat is niet 
zomaar wat.

het onderzoek is nog volop aan de gang, maar jij kunt

er nu al profijt van hebben

Je moet goed begrijpen dat de gezondheid van mitochondriën en 
het metabolisme een discipline is die volop in opkomst is en dat slechts 
een handjevol onderzoekers en nog minder praktiserende artsen actief 
bij dit onderzoek betrokken zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat meta-
bolische therapie in de toekomst zal worden geaccepteerd als de stan-
daardbehandeling voor kanker en de meeste chronische ziekten.

Gelukkig hoeven jij en je gezin niet nog eens tien of twintig jaar te 
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wachten om van dit onderzoek te profiteren. Je kunt je gezondheid 
verbeteren, onnodige pijn en onnodig leed voorkomen en de kans 
dat je een ernstige ziekte, zoals kanker, krijgt verkleinen door toe te 
passen wat we nu al over mitochondriële disfunctie weten.

Ik ben me er terdege van bewust dat een groot deel van de informa-
tie die in dit boek staat nog niet in brede kringen wordt geaccepteerd 
en dat veel mensen er kritiek op zullen hebben. Samen met andere 
pioniers baan ik de weg naar een meer veelomvattende en holistische 
benadering van gezondheid en genezing. Wij zijn gewend aan dit type 
reactie als we met bewijzen komen die laten zien dat er een rationelere 
en veiligere manier is om gezond te blijven.

De eerste keer dat ik hiermee werd geconfronteerd was ik aan het 
begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw student geneeskunde. Ik 
stelde destijds voor om voor de behandeling van zweren de microflora 
van de darmen te verbeteren in plaats van medicijnen te gebruiken. 
Ik kreeg enorm veel kritiek van mijn begeleiders over me heen. Jaren 
later kreeg ik mijn gelijk toen dit uiteindelijk de standaardbehandeling 
werd. Dr. Barry Marshall was de moedige huisarts die me deze kant op 
had gewezen, en 25 jaar later, in 2005, won hij de Nobelprijs voor de 
Geneeskunde.

Ik was ook de eerste die mensen publiekelijk waarschuwde voor de 
gevaren van het ontstekingsremmende medicijn Vioxx. Een jaar voor-
dat dit medicijn in de VS voor de verkoop werd goedgekeurd, zei ik 
tegen de lezers van mijn nieuwsbrief dat dit een gevaarlijk medicijn 
was dat hartaandoeningen en beroerten kon veroorzaken. En ja hoor, 
vier jaar nadat Vioxx voor de verkoop werd vrijgegeven haalde Merck 
het vrijwillig van de markt, maar toen waren naar schatting al 60.000 
mensen aan het gebruik ervan overleden.5

Er zijn talloze voorbeelden in de geschiedenis van de geneeskunde 
waarbij het routinematige gebruik van farmaceutische producten en 
andere medische interventies gedurende een bepaalde tijdsperiode 
als ‘standaardbehandeling’ gold, maar waarbij later bleek dat ze niet 
werkten en toxisch voor de mens waren.

Naar mijn mening is het tijd om de in brede kringen geaccepteerde 



XXIX

Inleiding

aannamen met betrekking tot de oorzaken van en remedies voor 
kanker in twijfel te trekken. We moeten onbevooroordeeld naar weten-
schappelijk onderzoek kijken door allereerst te erkennen dat de weten-
schap nooit het definitieve antwoord heeft en dat ons huidige begrip 
van biologie zich dankzij objectief, onpartijdig en onbevooroordeeld 
onderzoek zeer snel ontwikkelt.

Aanvankelijk twijfelde ik of ik wel een boek moest schrijven over de 
disfunctie van mitochondriën en kanker, omdat ik wist dat de informa-
tie snel achterhaald zou kunnen zijn. Ik dacht dat het veel efficiënter 
en effectiever zou zijn om de informatie op het internet op mijn website 
naar buiten te brengen. 

Ik begon in 1997 in mijn vrije tijd met mijn website. Inmiddels is deze 
website een van de meest bezochte sites over gezondheid ter wereld, 
met meer dan 15 miljoen unieke bezoekers en 40 miljoen pageviews 
per maand. Maar mijn team overtuigde me er tien jaar geleden van dat 
boeken een zeer waardevol doel dienen. Ze vragen van de schrijver dat 
hij gedachten tot een uitgebreid geheel combineert dat als hulpbron 
gebruikt kan worden en waarin al het materiaal zorgvuldig is geïnte-
greerd tot een gemakkelijk te volgen format.

Ik ben nog steeds bang dat de informatie die in dit boek staat over 
niet al te lange tijd herzien dient te worden, maar het zal waarschijnlijk 
nog wel enkele jaren duren voordat ik de tijd heb om het boek volledig 
up-to-date te maken. Daarom moedig ik je aan om de wetenschap-
pelijke ontdekkingen te blijven volgen door je in te schrijven voor mijn 
gratis nieuwsbrief of door je eigen onderzoek op mercola.com te doen, 
en door andere informatiebronnen te raadplegen om jezelf en je gezin 
en familie van kennis over gezondheid te voorzien.

Ik ben nog steeds actief in een netwerk met de meest vooraan-
staande onderzoekers die zich in stofwisselingsziekten verdiepen, en 
ik lees artikelen over het meest recente onderzoek. Ik publiceer regel-
matig updates in mijn gratis nieuwsbrief op mercola.com, zodat jij 
een van de eersten bent die op de hoogte wordt gebracht van nieuwe 
wetenschappelijke ontwikkelingen en herziene aanbevelingen. 

Het is enorm lonend om te zien welke invloed deze informatie heeft. 



XXX

Vet als brandstof

Mensen worden bewuster, nemen meer verantwoordelijkheid voor 
hun eigen gezondheid en krijgen hun gezondheid weer terug zonder 
gebruik te hoeven maken van farmaceutische producten die toxisch 
en gevaarlijk kunnen zijn. Ik hoop dat dit boek ook miljoenen andere 
mensen helpt om hetzelfde te doen.
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Hoofdstuk 1

De waarheid over 
mitochondriën, vrije radicalen 
en vetten in voedingsmiddelen

D oordat je dit boek leest, veronderstel ik twee dingen over je:

• Je erkent dat er een verband bestaat tussen voeding en 
gezondheid.

• Je hebt zelf met minimaal één gezondheidscrisis te maken 
gehad, of een van je dierbaren heeft een gezondheidscri-
sis meegemaakt.

Ik ben er ook vrij zeker van dat je niet meer precies weet wat je nou 
moet eten om gezond te blijven. Dat begrijp ik wel. Eerlijk gezegd weet 
ik ook niet hoe je die verwarring moet voorkomen, want de voedings-
industrie en farmaceutische industrie hebben de discussie op effec-
tieve wijze gemanipuleerd − en bij de overheid gelobbyd − en daarbij 
de waarheid verdraaid, zodat zij zo veel mogelijk winst konden maken.

Ze hebben je systematisch en opzettelijk misleid over wat wel en niet 
gezond is.

Ik heb het grootste deel van mijn vrije tijd besteed aan het lezen van 
onderzoeksartikelen en het interviewen van de meest vooraanstaande 
wetenschappers op deze gebieden. Ik heb geneeskunde gestudeerd, 
ik ben huisarts en ik heb meer dan 25.000 patiënten behandeld. Daar-
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naast ben ik nog steeds bezig met het verfijnen en voortdurend bij-
schaven van mijn begrip van wat nu eigenlijk een gezond eetpatroon 
is.

In dit hoofdstuk leg ik een aantal sleutelconcepten uit om je te wape-
nen met de redenen waarom het voedingsplan dat ik in hoofdstuk 
twee beschrijf je gezondheid herstelt en ziekte op afstand houdt. Eerst 
leg ik uit wat mitochondriën precies zijn. Daarna leg ik uit dat vet zowel 
een vriend als een vijand kan zijn, afhankelijk van het type vet en hoe 
het wordt verwerkt. 

Ik vertel ook iets over de manier waarop medische verenigingen, 
artsen, de mainstream media en de overheid ons met betrekking tot 
voeding hebben misleid. Aan het einde van dit hoofdstuk hoop ik dat 
je begrijpt waarom het zo belangrijk is dat je goed voor je mitochon-
driën zorgt, en hoe schadelijk het typische westerse voedingspatroon 
voor deze kleine fysiologische wondertjes is.

maak kennis met je mitochondriën

Misschien herinner je je nog dat je op de middelbare school tijdens 
de biologieles iets over mitochondriën hebt geleerd, of misschien heb 
je op het internet iets over mitochondriële ziekte gelezen, maar wellicht 
weet je nog steeds niet precies wat mitochondriën zijn en welke functie 
ze hebben. 

Mitochondriën zijn zo belangrijk voor je gezondheid dat als je ziek-
ten wilt afweren of van ziekten wilt genezen, het van cruciaal belang 
is om meer over mitochondriën te weten te komen. Mitochondriën 
zijn kleine organellen (zie ze maar als micro-organen) in bijna al onze 
cellen. Een van hun belangrijke functies is de productie van energie 
door voedingsstoffen uit de suikers en vetten die je eet te verbinden 
met zuurstof uit de lucht die je inademt.

Onderzoekers schatten in dat mitochondriën 10% van je lichaams-
gewicht voor hun rekening nemen, en de gemiddelde volwassene 
heeft er in totaal tien quadriljoen in zijn of haar cellen.1 Als je het moei-
lijk vindt om je voor te stellen hoe groot dat getal is, helpt het mis-
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schien als je weet dat er één miljard mitochondriën op een speldenkop 
passen. Sommige cellen bevatten meer mitochondriën dan andere. 
Vrouwelijke oerkiemcellen, de zogenaamde oöcyten, bevatten er hon-
derdduizenden, terwijl volwassen rode bloedcellen en huidcellen er 
weinig of geen hebben. 

De meeste cellen, inclusief levercellen, bevatten tussen de 80 en 
2000 mitochondriën. Hoe sterker metabolisch actief cellen zijn − zoals 
de cellen in het hart, brein, de lever, de nieren en spieren − hoe meer 
mitochondriën ze bevatten. Je begrijpt dus wel dat het hebben van 
gezonde, goed functionerende mitochondriën een zeer sterk positief 
effect op je algemene gezondheid heeft.

Mitochondriën produceren voortdurend energiemoleculen (adeno-
sinetrifosfaat of ATP). Wil je graag weten, net als ik ooit, hoeveel ATP 
er wordt geproduceerd? Ik denk dat ik je verras als ik zeg 
dat je mitochondriën dagelijks ongeveer 50 kg ATP produ-
ceren.2

Volgens Power, Sex, Suicide*, Nick Lanes geweldige 
boek over mitochondriën, werkt dit enorme organellenle-
ger elke seconde van de dag keihard, waarbij het 10.000 
keer meer energie produceert, gram voor gram, dan de 
zon. Per seconde! Dus je begrijpt wel dat het optimaliseren 
van de mitochondriële functie een van de eenvoudigste en 
meest veelbelovende nieuwe strategieën is voor het verbe-
teren van je gezondheid en het voorkomen van ziekten zoals kanker.

de belangrijke rol van vrije radicalen bij de 
energieproductie van de mitochondriën

Elke cel in je lichaam heeft voortdurend energie nodig. Het grootste 
deel van die energie wordt door je mitochondriën geproduceerd via 
een proces waarbij twee essentiële biologische functies betrokken zijn 
die vereist zijn voor het in stand houden van het leven: ademhalen en 
eten. Dit proces wordt oxidatieve fosforylering genoemd en is verant-
woordelijk voor de productie van energie in de vorm van ATP.

* uitgegeven door Oxford University Press, UK, 2006, 
ISBN 9780199205646, verkrijgbaar bij Succesboeken.nl
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(Dit proces staat in contrast met wat er in kankercellen gebeurt, die 
sterker afhankelijk zijn van het metaboliseren van glucose buiten de 
mitochondriën om energie te produceren; dit minder efficiënte proces 
wordt glycolyse genoemd.)

ATP, ‘de valuta van energie’, is in essentie de drijfkracht achter 
elk biologisch proces in je lichaam, variërend van de functie van je 
brein tot je hartslag. Je hart heeft bijvoorbeeld meer dan vijfduizend 
mitochondriën per cel en is daarmee het energierijkste weefsel in je 
lichaam.

Tijdens de oxidatieve fosforylering vindt er in je mitochondriën een 
complexe reeks chemische reacties plaats, die zelfs voor de meeste 
biochemiestudenten moeilijk te begrijpen zijn, de zogenaamde krebs-
cyclus en elektronentransportketen. In combinatie gebruiken deze 
reacties elektronen uit je voeding en protonen die zich in de cyclus 
bevinden om energie te produceren en het proces gaande te houden. 
Aan het einde van de keten reageren elektronen met zuurstof om 
water te vormen.

Een bepaald percentage elektronen lekt uit de elektro nen-
transportketen en vormt de zogenaamde reactieve zuurstofverbin-
dingen (ROS*). ROS zijn moleculen die zuurstofatomen bevatten die 
een of meer ongepaarde elektronen hebben verworven, waardoor ze 
zeer onstabiel zijn. Deze zeer reactieve atomen vormen vrije radicalen 
die in potentie destructief zijn. Waarschijnlijk ken je de term vrije radi-
calen wel. Wellicht geloof je zelfs dat alle vrije radicalen gevaarlijk zijn 
en gebruik je antioxidantensupplementen om ze te neutraliseren. (Zo 
meteen leg ik uit waarom dit niet noodzakelijkerwijs zo is.)

Vrije radicalen reageren met andere moleculen in zogenaamde oxi-
datiereacties om hun onstabiele elektrische lading te neutraliseren. 
Oxidatie is in essentie ‘biologisch roesten’. Het creëert een sneeuwbal-
effect. Als moleculen elektronen van elkaar stelen, wordt elk van hen 
een nieuwe vrije radicaal en laat een spoor van biologische ‘slachting’ 
achter. Deze snel groter wordende horde van vrije radicalen verzamelt 
zich binnen de cel en tast de celmembranen en membranen van de 
mitochondriën aan. 

Dit proces wordt lipideperoxidatie genoemd. Als dit gebeurt, worden 

* Reactive Oxygen Species
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de membranen broos en gaan ze lekken, waardoor ze desintegreren.
Vrije radicalen kunnen ook je DNA beschadigen door het replicatie-

proces te verstoren. Hierdoor worden de onderhoudswerkzaamheden 
van het DNA verstoord en wordt zijn structuur gewijzigd. Volgens het 
huidige onderzoek is je DNA elke dag het slachtoffer van 10.000 tot 
100.000 aanvallen van vrije radicalen, oftewel bijna één aanval per 
seconde.3 Al deze factoren kunnen leiden tot de aftakeling van weefsel, 
waardoor je vatbaarder wordt voor ziekte. Vrije radicalen worden met 
meer dan 60 verschillende ziekten in verband gebracht, waaronder:

• de ziekte van Alzheimer;

• atherosclerose en hartaandoeningen;

• kanker;

• grauwe staar;

• de ziekte van Parkinson.

Je kunt je wel voorstellen dat vrije radicalen een enorme invloed 
op je gezondheid hebben. Het verbazingwekkende feit is dat onge-
veer 90% of meer van de ROS in je lichaam in je mitochondriën wordt 
geproduceerd.

Maar het is ook zo dat vrije radicalen een rol spelen bij je gezond-
heid, niet alleen bij ziekten. Onder normale fysiologische omstandig-
heden hebben ze een groot aantal waardevolle functies in je lichaam.

• Ze reguleren een groot aantal belangrijke cellulaire functies, 
zoals de aanmaak van melatonine en stikstofoxide, en de 
optimalisering van belangrijke metabolische signaleringsrou-
ten die bepaalde functies reguleren, zoals het hongergevoel, 
de vetopslag en veroudering.

• Ze fungeren als natuurlijke biologische signalen die reageren 
op omgevingsstressoren, zoals toxinen en chemicaliën in 
sigarettenrook en het milieu.
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• Ze zijn verantwoordelijk voor de kankerbestrijdende effecten 
van pro-oxidatieve chemotherapiemedicijnen.

• Ze spelen een rol bij de heilzame effecten van beweging, want 
als je beweegt, produceert je lichaam meer vrije radicalen als 
gevolg van de toename van de mitochondriële energiepro-
ductie.

Het is dus niet zo dat ROS koste wat het kost dienen te worden ver-
meden. Het is ook niet zo dat ROS in het algemeen schadelijk zijn. 
Een overmatige hoeveelheid ROS is schadelijk voor je gezondheid. 
Het punt is dat je MMT kunt gebruiken om de productie en vermin-
dering van het aantal ROS in je cellen te optimaliseren. Vergelijk het 
maar met het ‘Goudlokje-principe’: niet te veel en niet te weinig, maar 
‘precies voldoende’ ROS die door je gezonde mitochondriën worden 
gemaakt.

Als je vrije radicalen dus lukraak onderdrukt, kun je complicaties 
veroorzaken met betrekking tot de wet van onbedoelde gevolgen. Dit 
is de reden waarom de populaire benadering van het reduceren van 
het aantal vrije radicalen, door je lichaam vol te stoppen met antioxi-
dantensupplementen − die te veel van deze vrije radicalen kunnen 
neutraliseren − een averechts effect heeft als deze andere belangrijke 
functies van vrije radicalen ook worden onderdrukt.

Een voorbeeld van de nadelige consequenties van de aanwezigheid 
van te veel antioxidanten is de neutralisering van de gewenste ROS in 
de mitochondriën die in kankercellen zitten. Als deze vrije radicalen 
zich ophopen, zorgen ze ervoor dat kankercellen zichzelf door middel 
van apoptose (automatisch geprogrammeerde celdood) vernietigen.

Als er bij jou kanker is vastgesteld, overleg dan met je arts over het 
beperken van het gebruik van antioxidanten, waaronder vitamine C, 
vitamine E, selenium en vooral N-acetylcysteïne, zodat je voorkomt 
dat de kankercellen kunnen overleven. Veel interactieve kankerspecia-
listen gebruiken echter hoge doses intraveneus toegediende vitamine 
C of oraal toegediende liposomale vitamine C voor de behandeling 
van kanker, aangezien de vitamine C wordt omgezet in waterstofper-
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oxide, dat veel kankercellen doodt. Als je arts nog niet van deze mole-
culaire biologie op de hoogte is, zou je voor kunnen stellen dat hij of zij 
dit hoofdstuk leest en deze belangrijke biologische informatie te weten 
komt.

door middel van je voeding en zonder supplementen 
het aantal vrije radicalen verminderen

Hoe houd je het juiste evenwicht van ROS in stand? Gelukkig is het 
antwoord op deze vraag eenvoudig. In plaats van een te grote hoeveel-
heid vrije radicalen met behulp van antioxidanten te onderdrukken, 
bestaat de ideale oplossing uit het produceren van minder vrije radi-
calen.

Daarom is je voeding zo belangrijk. Het belangrijkste voordeel van 
een voedingspatroon dat rijk is aan hoogwaardige vetten, arm aan 
netto koolhydraten (de totale hoeveelheid koolhydraten min de vezels) 
en voldoende eiwitten, is dat het de capaciteit van je mitochondriën 
optimaliseert om een brandstof te produceren, de zogenaamde keto-
nen, die samen met een laag gehalte aan glucose in je bloed veel 
minder ROS en secundaire vrije radicalen produceren dan wanneer je 
voornamelijk koolhydraten eet. Dit geldt bijvoorbeeld voor MMT, het 
eetplan dat ik in het tweede deel van dit boek beschrijf.

Met andere woorden, koolhydraten kunnen worden gezien als een 
veel minder ‘schone’ brandstof dan vetten. Als je overstapt van een 
vetarm, koolhydraatrijk voedingspatroon op het verbranden van 
vetten en ketonen in plaats van glucose om aan je brandstof te komen, 
daalt de blootstelling van je mitochondriën aan oxidatieve schade met 
30 tot 40% vergeleken met het gebruik van suikers als belangrijkste 
brandstofbron, wat voor het huidige typische westerse voedingspa-
troon geldt.

Dit betekent dat als je bent ‘aangepast’ aan vetten − dat wil zeggen, 
als je bent overgestapt op het verbranden van vet als brandstof − je 
mitochondriële DNA, celmembranen en eiwitten sterker, gezonder en 
veerkrachtiger blijven.
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Als je het vermogen van je lichaam wilt herstellen om ketonen als 
belangrijkste bron van brandstof te gebruiken, moet je je inname van 
gezonde vetten vergroten en je consumptie van geraffineerde koolhy-
draten verlagen, zodat je bloedglucoseniveau laag blijft. Mitochondri-
ele Metabolische Therapie is ontworpen om dat te doen.

Het enige addertje onder het gras is dat als je koolhydraten door 
vetten vervangt, je dit zeer zorgvuldig moet doen. De vetten die je kiest 
moeten hoogwaardig zijn en bij voorkeur biologisch. Maar het belang-
rijkste is dat het geen industrieel bewerkte plantaardige omega 6-oliën 
mogen zijn. De reden hiervoor vertel ik je zo meteen.

Je hebt waarschijnlijk wel in de gaten dat een vetrijk voedingspa-
troon lijnrecht tegenover de conventionele voedingsrichtlijnen en 
adviezen voor de volksgezondheid van de afgelopen vijftig jaar staat. 
Gelukkig verandert dat, ook al gebeurt het niet snel. Maar om echt 
moedig genoeg te zijn om de gangbare denkwijze met betrekking tot 
voeding aan de kant te schuiven, moeten we kijken naar hoe deze 
richtlijnen zo gangbaar zijn geworden. 

In de volgende paragraaf vat ik de gezondheidscrisis samen die de 
afgelopen 70 jaar in de westerse wereld het gevolg is geweest van de 
aanbeveling om een vetarm eetpatroon na te streven.

Laten we aan het begin van de 20e eeuw beginnen.

de amerikaanse en Westerse eettafel aan het begin 
van de 20e eeuW

Aan het einde van de 19e eeuw waren de meeste Amerikanen zelf 
boer of ze woonden op het platteland in gemeenschappen die voor 
hun voedsel van boeren afhankelijk waren. Er waren enkele commer-
cieel bewerkte voedingsmiddelen: Kellogg’s ontwikkelde cornflakes 
in 18984, bedrijven zoals Heinz, Libby’s en Campbell’s verkochten al 
decennialang ingeblikt voedsel, en reukloos gemaakte katoenzaadolie 
− ook bekend als Wesson Oil − kwam in 1899 op de markt5. Maar 
het voedsel op Amerikaanse eettafels bestond voornamelijk uit onbe-
werkte streekproducten. Interessant genoeg waren ze ook biologisch, 
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want synthetische meststoffen en pesticiden waren nog niet in gebruik.
Voordat katoenzaadolie in de bekende Wesson-fles in Amerikaanse 

keukens verscheen, was het een afvalproduct van de katoenindustrie 
en werd voornamelijk gebruikt in zeep en als brandstof voor lampen. 
Naarmate elektriciteit gedurende de eerste decennia van de 20e eeuw 
steeds meer beschikbaar en betaalbaar werd, kregen fabrikanten met 
een overschot van katoenzaadolie te maken, een flinke voorraad die 
op zoek was naar een vraag.

Katoenzaadolie in zijn natuurlijke toestand is troebel en heeft een 
rode tint doordat er gossypol in zit, een in de natuur voorkomende 
fytochemische stof die giftig is voor dieren, dus fabrikanten moesten 
een proces ontwikkelen met behulp waarvan katoenzaadolie eetbaar 
gemaakt werd6. In een artikel dat rond de eeuwwisseling in Popular 
Science werd gepubliceerd werd perfect beschreven hoe katoenzaad-
olie zijn weg van de afvalbak naar de eettafel vond: ‘Wat in 1860 nog 
afval was, was in 1870 een meststof, veevoeder in 1880 en voedsel op 
tafel en nog veel meer in 1890.’7

Katoenzaadolie was in zijn natuurlijke vorm niet alleen oneetbaar. Er 
waren meerdere problemen aan verbonden doordat het, net als vrijwel 
alle plantaardige oliën, uit meervoudig onverzadigde vetzuren (MOVZ) 
bestaat. Dit betekent dat het in zijn moleculaire structuur meerdere 
dubbele bindingen tussen atomen heeft (de atomen zijn ‘onverzadigd’). 

Deze dubbele bindingen zijn kwetsbaar voor een aanval van vrije 
radicalen, die dan schade aan het molecule aanrichten. Als je te veel 
MOVZ eet, komen er steeds meer in je celmembranen terecht. Aange-
zien deze vetten onstabiel zijn, worden je cellen fragiel en vatbaar voor 
oxidatie, wat tot allerlei gezondheidsproblemen leidt, zoals chronische 
ontsteking en atherosclerose.

Deze onstabiliteit houdt in dat plantaardige oliën ook sneller ranzig 
worden. Hierdoor waren ze minder aantrekkelijk voor voedselfabrikan-
ten, want de opkomst van de spoorwegen en manieren om voedsel te 
koelen betekende dat voedselproducten over grote afstanden konden 
worden getransporteerd en wekenlang in schappen konden liggen. 
Dat is de reden waarom gehydrogeneerde vetten aanvankelijk als 
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godsgeschenk werden geprezen: ze maakten een einde aan de kwets-
bare dubbele bindingen en maakten de plantaardige oliën geschikt 
om langer in de schappen te liggen.

In 1907 werd het in Cincinnati gevestigde zeepbedrijf Procter & 
Gamble benaderd door Edwin Kayser, een Duitse chemicus die 
beweerde dat hij een proces had ontwikkeld waarmee vloeibare vetten 
vast konden worden gemaakt, waardoor ze langer houdbaar waren. 
Het bedrijf kocht de Amerikaanse rechten op het proces en begon te 
experimenteren, aanvankelijk op zoek naar een manier om goedko-
pere zeep te maken die er aantrekkelijker uitzag.8

Toen men echter gehydrogeneerde katoenzaadolie had ontwikkeld, 
besefte P&G dat die er hetzelfde uitzag als heldere witte varkensreuzel, 
het populairste bakvet in die tijd. Waarom verkopen we die dan ook 
niet als bakvet? In 1910 vroeg P&G het patent aan voor Crisco − gehy-
drogeneerde katoenzaadolie, die we nu kennen als transvetten − en de 
verschuiving van dierlijke vetten naar industrieel bewerkte, plantaar-
dige vetten begon serieuze vormen aan te nemen.

Toen Procter & Gamble Crisco in 1911 op de markt bracht9, werd 
het naar de consument toe aangeprezen als ‘het ideale vet’, opvallend 
vanwege de ‘zuiverheid’ en vanwege het feit dat het ‘volledig plantaar-
dig’ was.10 Als gevolg van deze marketing steeg de verkoop van 1,2 
miljoen kg in 1912 naar 27,2 miljoen kg vier jaar later.11

Terwijl de doorsnee Amerikaan in 1909 gemiddeld iets minder dan 
4 kg industrieel bewerkte vetten consumeerde, in de vorm van marga-
rine en plantaardige olie, steeg die hoeveelheid naar ongeveer 9 kg per 
jaar in 1950, waarvan er 6,8 afkomstig waren van gehydrogeneerde 
oliën en de rest van plantaardige oliën.12 

Allerlei soorten oliën, met inbegrip van oliën die uit sojabonen en 
mais werden gewonnen, werden gehydrogeneerd en verkocht in de 
vorm van Crisco, margarine en een verscheidenheid aan verpakte, 
ingevroren en gefrituurde voedingsmiddelen.

Toen we meer plantaardige omega 6-oliën gingen consumeren dan 
ooit tevoren, waren er drie andere technologische ontwikkelingen die 
het voedsel dat we aten veranderden: synthetische meststoffen, voed-
seladditieven en pesticiden, vooral Roundup.
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•	 Synthetische meststoffen werden ontwikkeld om boeren te 
helpen bij de productie van een steeds grotere opbrengst van 
steeds minder soorten gewassen. Het gebruik van syntheti-
sche meststoffen doodde bodemmicroben en hun vermogen 
om de bodem van mineralen te voorzien, wat bijdroeg aan 
een enorm bodemmineraaltekort, waardoor het niet meer 
mogelijk was om gewassen te produceren die zeer voedzaam 
waren.
Synthetische meststoffen maken het voor boeren ook moge-
lijk om zich op één of twee gewassen te richten − zoals mais 
en soja − in plaats van de traditionele methode van het rote-
ren van een groot aantal verschillende gewassen in een 
poging om bodemverarming te voorkomen. Dit is ook een 
manier waarop het groeiende aanbod van plantaardige oliën 
de vraag ernaar creëerde.

•	 Voedseladditieven werden gedurende de eerste helft van de 
20e eeuw in rap tempo aan de voedselvoorraad toegevoegd. 
In 1958 waren er bijna 800 voedseladditieven in gebruik, 
zonder al te veel toezicht of zorgen over hun veiligheid. De 
klachten van consumenten over symptomen die waren gere-
lateerd aan voedselconsumptie en medicijngebruik werden 
zo omvangrijk dat het Congres de Food Additives Amend-
ment goedkeurde.13 Volgens deze wetgeving moesten voed-
selfabrikanten bewijzen dat de additieven die zij gebruikten 
veilig waren voordat ze hun product op de markt mochten 
brengen.
Er ontstond een maas in de wetgeving: een additief dat door 
de wetenschappelijke gemeenschap als veilig werd gezien of 
voor 1958 al voor veel producten werd gebruikt, mocht aan 
voedselproducten worden toegevoegd zonder eerst door de 
FDA (Voedsel- en warenautoriteit in de Verenigde Staten) te 
hoeven worden goedgekeurd. Men hoefde het zelfs niet aan 
de FDA bekend te maken. Vandaag de dag worden er naar 
schatting 10.000 chemische stoffen regelmatig in onze voed-
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selvoorraad gebruikt, waarvan er minstens 1000 niet eens 
door de FDA zijn onderzocht.14

Zelfs additieven die niet als veilig worden aangeduid worden 
vaak niet wetenschappelijk onderzocht, aangezien de FDA 
bedrijven toestaat om hun eigen onderzoek te verrichten. 
Een van de opmerkelijkste voorbeelden van een onveilig 
additief dat voordat het op de markt werd gebracht door de 
voedingsindustrie als veilig werd bestempeld, zijn transvetten. 
Nu weten we dat transvetten ontstekingen veroorzaken en in 
verband worden gebracht met het groeiend aantal gevallen 
van hartaandoeningen15, insulineresistentie16, obesitas17, en 
de ziekte van Alzheimer.18

Dan ga je je toch afvragen wat er nog meer op die lijst staat, 
of niet soms?

•	Glyfosaat − het belangrijkste actieve ingrediënt in de toxische 
herbicide Roundup − vormt een enorme bedreiging voor de 
gezondheid van onze mitochondriën. Aangezien veel plant-
aardige oliën, en de bewerkte voedingsmiddelen waar deze 
oliën in zitten, zijn gemaakt van genetisch gemodificeerde 
mais, sojabonen en raapzaad, is de kans groot dat ze zijn ver-
ontreinigd met deze veelgebruikte chemische stof. 
Dit is kwalijk nieuws, aangezien tussen 1974 en 2016 bijna 
twee miljoen ton glyfosaat in de Amerikaanse bodem is 
gedumpt.19 Wereldwijd is in diezelfde periode bijna 10 miljoen 
ton gebruikt.
Er zijn twee hoofdredenen waarom glyfosaat schadelijk is 
voor je mitochondriën:

• De eerste reden heeft te maken met mangaan, een mine-
raal dat ons lichaam in kleine hoeveelheden nodig heeft 
voor gezonde botten, een goed functionerend immuunsys-
teem en de neutralisering van vrije radicalen.
Glyfosaat bindt zich aan mangaan en vele andere belang-
rijke mineralen in planten die met Roundup zijn bespoten, 
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met als gevolg dat als deze planten worden gegeten, er niet 
geprofiteerd kan worden van de heilzame effecten van deze 
mineralen.
Glyfosaat kan zich ook in je lichaam aan deze mineralen 
binden en de voorraad ervan uitputten. Dit is een pro-
bleem, want je mitochondriën hebben mangaan nodig om 
superoxide, een in potentie schadelijk nevenproduct van 
de zuurstofstofwisseling, in water om te zetten. Dit is een 
belangrijk proces waarmee je mitochondriën tegen oxida-
tieve schade worden beschermd. Zonder mangaan wordt 
dit mechanisme ernstig verstoord.

• Glyfosaat verstoort ook de ATP-productie doordat het de 
membranen van je mitochondriën aantast. In combinatie 
met de zogenaamde inerte oplosmiddelen die in Roundup 
zitten, wordt de toxiciteit van glyfosaat wel 2000 keer zo 
groot.20 Hierdoor worden de membranen sterker doorlaat-
baar, waardoor het glyfosaat recht naar het hart van de 
mitochondriën kan gaan.

verzadigd vet Wordt de vijand

Het is interessant dat er ondanks de beweringen van fabrikanten 
dat geraffineerde plantaardige oliën gezond waren, in Amerika in de 
eerste helft van de 20e eeuw een flinke toename van hartaandoenin-
gen plaatsvond. En hoewel deze oliën nieuwe producten in het totale 
voedselaanbod waren, kwam niemand op het idee om hun rol in deze 
epidemie te onderzoeken. 

In plaats daarvan kreeg een bekende en voorheen veel gebruikte 
voedingsstof de schuld, voornamelijk als gevolg van het lukrake en 
duidelijk bevooroordeelde onderzoek van één man.

Onze decennia oude doodsangst voor vet ontstond in 1951, toen 
een Amerikaanse fysiologieprofessor die luisterde naar de naam Ancel 
Keys, naar Europa reisde, op zoek naar de oorzaak van hartaandoe-
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ningen. Keys had vernomen dat er in het Italiaanse Napels sprake was 
van een relatief klein percentage cardiovasculaire aandoeningen, dus 
bestudeerde hij de eetgewoonten van de Napolitanen.

Vergeet niet dat Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog in puin werd 
gelegd − alle vormen van infrastructuur werden tijdens de gevechten 
vernietigd − en gedurende vele jaren nadat het vredesakkoord werd 
bereikt was er sprake van hongersnood. 

Deze omstandigheden waren het sterkst merkbaar in Griekenland 
en Italië, waar men per hoofd van de bevolking het minste voedsel had, 
aldus een onderzoek uit 1951. Dit waren de beperkte en ongebruike-
lijke omstandigheden waar Keys op af stapte en die hij interpreteerde 
als een al lang bestaande traditie die hij uiteindelijk zou betitelen als 
‘het mediterrane dieet’.

In Napels viel het Keys op dat de inwoners voornamelijk pasta en 
pizza aten, met als bijgerecht groenten besprenkeld met olijfolie, kaas, 
fruit als dessert, flink wat wijn en weinig vlees, “behalve onder de kleine 
groep rijkelui ... zij aten dagelijks vlees in plaats van om de week of om 
de twee weken”, schreef hij.

Keys’ echtgenote, een medisch technoloog, voerde een informeel 
onderzoek uit naar het cholesterolgehalte in het bloedserum van de 
Napolitanen. Ze “ontdekte dat dit gehalte zeer laag was, behalve bij de 
leden van de Rotary Club”, de rijkelui die het zich konden veroorloven 
om vlees te eten. 

Deze niet al te zorgvuldige wetenschappelijke methode leidde ertoe 
dat Keys concludeerde dat het vermijden van vlees in minder gevallen 
van hartaanvallen resulteerde. Op de een of andere manier ontsnapte 
de aanwezigheid van kaas in het dieet (ook een bron van verzadigde 
vetten) aan zijn aandacht, maar hij zou al snel laten zien dat hij zeer 
bedreven was in het negeren van onderzoeksgegevens die zijn voorin-
genomenheid niet bevestigden.21

Na zijn bezoek aan Italië zocht Keys verder naar bewijs dat een voe-
dingspatroon dat rijk was aan verzadigde vetten in verband kon worden 
gebracht met een hoog percentage cardiovasculaire aandoeningen. 
Hij verzamelde data uit zes landen waar hartaandoeningen veelvuldig 
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voorkwamen en waar men er een voedingspatroon op nahield dat rijk 
was aan verzadigde vetten.22 

Het bewijs leek overtuigend, zelfs logisch. Om een voorbeeld te 
noemen, mannen in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika − die een voe-
dingspatroon hadden dat rijk was aan verzadigde vetten − overleden 
veel vaker aan hartaandoeningen dan mannen in Japan, die weinig 
verzadigde vetten aten. Maar er zat een luchtje aan het bewijs. Keys 
verzuimde om andere feiten te noemen, zoals het feit dat de Japanse 
mannen ook veel minder suiker en bewerkte voedselproducten aten. 
Japanse mannen aten sowieso veel minder dan hun tijdgenoten. Keys 
keek ook niet naar landen die niet in zijn straatje pasten, zoals Frank-
rijk, waar men veel verzadigde vetten at, maar waar het aantal sterfge-
vallen als gevolg van cardiovasculaire aandoeningen relatief laag was. 
(Later werd deze bevinding omschreven als ‘de Franse Paradox’.) 

Niettemin kregen zijn ideeën steeds meer aanhangers doordat hij 
talloze artikelen en goed verkopende boeken verkocht waarin hij een 
verband legde tussen verzadigde vetten en degeneratieve hartaandoe-
ningen.

Keys was ook een meester in het zich geliefd maken bij hoogge-
plaatste mensen. Toen president Eisenhower in 1955 een ernstige 
hartaanval kreeg, kon Keys rekenen op de aandacht van Paul Dudley 
White, de lijfarts van de president. Tijdens de persconferentie die 
daags na de hartaanval van de president werd gehouden, adviseerde 
White het publiek om minder verzadigd vet en cholesterol te eten, 
zodat hartaandoeningen konden worden voorkomen. Deze aanbeve-
ling had Keys hem toegeschoven.23

Keys gebruikte zijn connecties en invloed ook om een plekje binnen 
de voedingscommissie van de American Heart Association (AHA) te 
bemachtigen. Op basis van Keys’ input bracht de AHA in 1961 een 
rapport uit waarin patiënten met een groot risico op hartaandoenin-
gen werd aangeraden om minder verzadigde vetten te eten.24 (Het is 
verontrustend om op te merken dat de AHA in 1948 zijn weg naar 
bekendheid begon, het jaar waarin Procter & Gamble 1,7 miljoen 
dollar aan de AHA doneerde25, waardoor de AHA flink bij de makers 
van Crisco in het krijt stond.)
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1961 was ook het jaar waarin Time Keys op de voorpagina zette, 
gekleed in een witte laboratoriumjas, en hem prees als ‘de meest 
invloedrijke voedingsdeskundige van de 20e eeuw’.

In 1970 publiceerde Keys de Seven Countries Study26, waarin hij 
uitgebreider verslag deed van zijn oorspronkelijke onderzoek in zes 
landen. Dit onderzoek kreeg wereldwijd bekendheid en wordt inmid-
dels in meer dan een miljoen andere studies geciteerd. Ondanks het 
feit dat Keys’ wetenschappelijke methode nooit heeft geleid tot een 
causaal verband tussen verzadigde vetten en hartaandoeningen, won 
hij de strijd om de publieke opinie. En daar betalen we nog steeds de 
prijs voor.

Vooral dankzij Keys begonnen de Amerikaanse medische gemeen-
schap en de mainstreammedia mensen te adviseren om geen boter, 
reuzel en bacon meer te eten, terwijl men dat al eeuwenlang deed, en 
ze te vervangen door brood, pasta, margarine, vetarme zuivelproduc-
ten en plantaardige olie. Deze verschuiving met betrekking tot het voe-
dingspatroon werd aan het einde van de jaren zeventig van de vorige 
eeuw door de Amerikaanse overheid gecodificeerd.

hoe voedingsrichtlijnen de volksgezondheid hebben 
aangetast

In 1977 publiceerde de VS de eerste nationale voedingsrichtlijnen 
om Amerikanen aan te moedigen om minder vetten te consumeren.27 

In een radicale koerswijziging in vergelijking tot het heersende voe-
dingspatroon, bevalen de richtlijnen Amerikanen aan om een eetpa-
troon te kiezen dat rijk was aan granen en arm aan vetten, waarbij 
industrieel bewerkte, plantaardige oliën de plaats van de meeste dier-
lijke vetten innamen.

Volgens onderzoek van Zoë Harcombe, dat in het wetenschappelijke 
tijdschrift Open Heart werd gepubliceerd, is er nooit een wetenschap-
pelijke basis geweest voor de aanbeveling om vet uit het Amerikaanse 
voedingspatroon te schrappen.28 Dr. Harcombe en haar collega’s 
onderzochten de resultaten van gerandomiseerd onderzoek met con-
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trolegroepen (RCT’s) − de gouden standaard van wetenschappelijk 
onderzoek − die ten tijde van de invoering van de richtlijnen voor de 
Amerikaanse en Britse commissie beschikbaar waren. Er waren zes 
onderzoeken beschikbaar, waarbij in totaal 2467 mannen betrokken 
waren, maar er waren geen verschillen wat betreft het sterftecijfer als 
gevolg van een willekeurige oorzaak, en slechts niet-significante ver-
schillen wat betreft het sterftecijfer als gevolg van hartaandoeningen 
die aan de dieetinterventies waren gerelateerd.

Zoals opgemerkt in Open Heart, werden er “aanbevelingen gedaan 
voor 276 miljoen mensen op basis van secundaire studies waarbij 
2467 mannen betrokken waren, en waaruit een identiek sterftecijfer 
als gevolg van een willekeurige doodsoorzaak naar voren kwam. De 
onderzoeksgegevens van RCT-studies ondersteunden de invoering 
van richtlijnen met betrekking tot vetten in voeding niet.”

Ondanks het gebrek aan bewijs ter ondersteuning van de richtlijnen, 
waren ze zeer extreem, want Amerikanen werden opgeroepen om hun 
consumptie van vet tot 30% van hun totale energie-inname te vermin-
deren, en om hun consumptie van verzadigde vetten tot slechts 10% 
van hun totale energie-inname te beperken. 

De strijd tegen vet was een feit, en is nog steeds gaande: in decem-
ber 2015, toen het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) 
haar meest recente voedingsrichtlijnen publiceerde, werd nog steeds 
met duidelijke bewoordingen aangegeven dat voorzichtig moet worden 
omgesprongen met verzadigde vetten. Amerikanen werd geadviseerd 
om “minder dan 10% van hun dagelijkse calorie-inname via verza-
digde vetten te consumeren.”29

Gedurende al deze jaren heeft die aanbeveling het probleem dat 
ze beoogde op te lossen juist verergerd. Niemand weet zeker hoeveel 
voortijdige sterfgevallen het gevolg zijn van deze aanbeveling om voor 
een vetarm voedingspatroon te kiezen, maar ik heb het gevoel dat het 
zeker om enkele honderden miljoenen gevallen gaat.
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het experiment met vetarme diëten is jammerlijk mislukt

Vanaf het moment dat Ancel Keys in de jaren vijftig van de vorige 
eeuw de overgang naar een vetarm voedingspatroon in gang zette, 
hebben Amerikanen plichtsgetrouw hun inname van dierlijke vetten 
teruggedrongen. De snelheid waarmee deze verandering plaatsvond 
werd nog eens flink verhoogd na de invoering van de voedingsricht-
lijnen van de USDA in 1980 en de daaropvolgende omslag binnen de 
voedingsindustrie ter bevordering van de productie van vetarme pro-
ducten. 

Producten met gezonde verzadigde vetten, zoals boter en reuzel, 
werden vervangen door producten met schadelijke transvetten, indus-
trieel bewerkte, plantaardige oliën en een grote hoeveelheid geraffi-
neerde suiker. (Voedselfabrikanten moesten een manier vinden om 
hun producten aantrekkelijker te maken nu de verrukkelijke smaak 
van boter en reuzel werd gemist, dus kozen ze voor steeds grotere hoe-
veelheden suiker, die in ontzettend veel bewerkte producten zitten.)

Maar ondanks het feit dat deze ‘gezonde’ richtlijnen trouw werden 
opgevolgd, is het met de Amerikaanse volksgezondheid in rap tempo 
bergafwaarts gegaan, zoals te zien is aan deze trends:

•	 Diabetes
In 1978 kregen 5,19 miljoen Amerikanen volgens de Centers 
for Disease Control de diagnose diabetes. In 2013 was dit 
aantal 22,3 miljoen, dus binnen 35 jaar was dit aantal ver-
viervoudigd.30

•	 Obesitas
Volgens de National Health and Nutrition Examination 
Survey leed 16,4% van de volwassen bevolking van 1976 tot 
1980 aan obesitas (gedefinieerd als een BMI van boven de 
30) of extreme obesitas (BMI van boven de 35). De meest 
recente cijfers die tijdens het schrijven van dit boek beschik-
baar waren, en in het Journal of the American Medical Asso-
ciation stonden vermeld, brachten dat totaal op meer dan 
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45,6% voor gewone obesitas of extreme obesitas.31 Terwijl in 
de jaren zeventig van de vorige eeuw slechts één op de zes 
mensen aan obesitas leed, geldt dat nu voor bijna één op de 
twee volwassenen.

•	 Kanker
Obesitas is bij veel vormen van kanker een belangrijke risico-
factor. In 1975 hadden pakweg 400 van de 100.000 mensen 
kanker.32 In 2016 gold dit naar schatting voor 449 van de 
100.000 mensen, een statistisch significante toename.33

•	 Hartaandoeningen
Hartaandoeningen worden ook met obesitas in verband 
gebracht. Het sterftecijfer als gevolg van hartaandoeningen 
is sinds de piek in de jaren 50 van de vorige eeuw gedaald, 
maar dit heeft grotendeels te maken met de vooruitgang van 
medische behandelvormen en niet met verbeteringen qua 
gezondheid.
De prevalentie van hartaandoeningen is nog steeds hoog en 
stijgende: in 2010 had naar schatting 36,9% van de Ameri-
kaanse bevolking een of andere vorm van een cardiovascu-
laire aandoening, en naar verwachting zal dit cijfer stijgen. 
Volgens een studie die werd gepubliceerd in Circulation, zal 
40% van de Amerikaanse bevolking in 2030 een cardiovascu-
laire aandoening hebben.34

Als je het verschil begrijpt tussen je suikerstofwisseling en vetstof-
wisseling, kun je het spoor van het geld volgen om een duidelijk beeld 
te krijgen van hoe deze gebrekkige richtlijnen bij hebben gedragen 
aan deze gigantische aftakeling van de volksgezondheid.

Vergeet niet dat je lichaam ontworpen is om veel efficiënter op vetten 
dan op suikers te functioneren. Door meer suikers en koolhydraten 
zonder vezels te eten, die snel in suikers worden omgezet, produceer je 
veel meer vrije radicalen die weefsel beschadigen dan wanneer je voor-
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namelijk vet als brandstof gebruikt. Hoewel vrije radicalen belangrijke 
heilzame eigenschappen hebben, is het zo dat als je te veel suikers en 
koolhydraten zonder vezels binnenkrijgt, de hoeveelheid vrije radicalen 
in je lichaam steeds minder gezond wordt. Deze onbalans veroorzaakt 
vervolgens een aaneenschakeling van schade aan weefsel, eiwitten, 
celmembranen en genen, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor 
ontstekingen en ziekten.

Onze fysieke gezondheid is niet het enige slachtoffer van de strijd 
tegen verzadigde vetten. Amerikanen krijgen al decennialang van de 
overheid, artsen en mainstream media te horen dat als ze willen afval-
len, ze minder moeten eten − vooral minder verzadigde vetten − en 
meer moeten bewegen. In werkelijkheid is het zo dat het eten van vet-
arme en koolhydraatrijke voedingsmiddelen het heel moeilijk maakt 
om af te vallen.

Eenvoudig gezegd is het zo dat als je koolhydraten eet, je alvlees-
klier insuline produceert. En hoe meer insuline er in je bloed zit, hoe 
meer signalen je lichaam krijgt om deze stof op te slaan. Met andere 
woorden, door het huidige voedingsadvies op te volgen dat in 1977 
officieel door de overheid werd gecodificeerd, hebben we precies dat-
gene gedaan waardoor we zwaarder zijn geworden en gebleven.

Dus als je de voedingsrichtlijnen van de USDA enthousiast hebt 
opgevolgd en veel brood, vetvrije ontbijtgranen en magere melk bent 
gaan eten en drinken, en daarbij ook een paar keer per week naar de 
sportschool bent geweest, en je overtollige kilo’s er nog steeds aan 
zitten, of als je zelfs zwaarder bent geworden, wiens schuld is dat dan? 
Volgens alle conventionele bronnen op het gebied van voedingsad-
vies, is het jouw schuld.

Men gaat er dan namelijk van uit dat je niet hard genoeg je best hebt 
gedaan, of dat je het niet op de correcte manier hebt gedaan. Natuur-
lijk word je daar niet vrolijk van. Een van de belangrijkste doelen van 
MMT (Mitochondriële Metabolische Therapie) en dit boek is je te laten 
zien dat je wel degelijk het vermogen hebt om af te vallen en je gezond-
heid te herstellen.
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Wat zegt de Wetenschap?

Sinds Ancel Keys’ observaties in het begin van de jaren vijftig van 
de vorige eeuw is er niet zoveel veranderd aan het verhaal dat door 
de media en overheidsinstanties naar buiten wordt gebracht: vermijd 
verzadigde vetten want die verhogen het gehalte van LDL-cholesterol, 
waardoor je aderen uiteindelijk dichtslibben en je een hartaandoening 
krijgt.

Het probleem met deze aanbeveling is dat ze is gebaseerd op een 
hypothese, en erger nog, dat deze hypothese nog nooit is bewezen. 
Sterker nog, er zijn door de jaren heen talloze studies gedaan naar het 
vermeende verband tussen verzadigde vetten en hartaandoeningen, 
maar daaruit blijkt niet dat dit verband er is.

Zes grote klinische onderzoeken naar het effect van verzadigde 
vetten zijn gebruikt ter ondersteuning van de veronderstelling dat ver-
zadigde vetten hartaandoeningen veroorzaken. Maar geen van deze 
onderzoeken heeft uitgewezen dat het eten van minder verzadigde 
vetten hartaandoeningen voorkomt en je leven verlengt. En geen 
enkel onderzoek van deze zes wees uit dat een verminderde inname 
van verzadigde vetten voor een daling van het totale sterftecijfer heeft 
gezorgd:

• Uit de Oslo Study (1968) bleek dat een voedingspatroon dat 
arm is aan verzadigde en rijk aan meervoudig onverzadigde 
vetten geen effect had op het aantal plotselinge sterfgeval-
len.35

• Uit de L.A. Veterans Study (1969) bleek geen significant ver-
schil tussen het aantal plotselinge sterfgevallen of hartaanval-
len onder mannen die vooral dierlijke voedingsmiddelen aten 
en mannen die een voedingspatroon volgden dat rijk was 
aan plantaardige oliën. In de groep die plantaardige oliën at, 
waren er wel meer sterftegevallen die niet gerelateerd waren 
aan hartaandoeningen, maar bijvoorbeeld wel aan kanker.36
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• De Minnesota Coronary Survey (1968), een studie die werd 
gefinancierd door de National Institutes of Health, wees uit 
dat als je meer dan vier jaar een voedingspatroon volgt dat 
arm is aan verzadigde en rijk aan meervoudig onverzadigde 
vetten, dit niet leidt tot een vermindering van het aantal sterf-
gevallen als gevolg van cardiovasculaire aandoeningen of het 
totaal aantal sterfgevallen.37

• De Finnish Mental Hospital Study (1968) wees uit dat er bij 
mannen die een voedingspatroon volgden dat arm was aan 
verzadigde en rijk aan meervoudig onverzadigde vetten, 
minder vaak sprake was van hartaandoeningen, maar bij 
vrouwen werd er geen significante afname geconstateerd.38

• De London Soybean Oil Trial (1968) rapporteerde geen ver-
schil in het aantal hartaanvallen tussen mannen die een voe-
dingspatroon volgden dat arm was aan verzadigde vetten en 
rijk aan sojaolie, en mannen die een gewoon voedingspa-
troon volgden.39

• In de U.S. Multiple Risk Factor Intervention Trial (1982) werden 
het sterftecijfer en de eetgewoonten van meer dan 12.000 
mannen vergeleken. De bevinding dat er bij de mannen die 
een voedingspatroon hadden dat arm was aan verzadigde 
vetten en cholesterol sprake was van een marginale afname 
van het aantal ischemische hartklachten, werd uitgebreid 
gepubliceerd. Het sterftecijfer onder deze mannen als gevolg 
van een willekeurige oorzaak was hoger, maar deze statistiek 
kreeg weinig aandacht.40

Meer recentelijk bleek uit drie meta-analyses, waarbij onderzoeks-
gegevens van honderdduizenden mensen werden gebruikt, dat er 
tussen mensen die de meeste en minste verzadigde vetten aten geen 
verschil bestaat met betrekking tot het risico op hartaandoeningen en 
beroerten.41, 42, 43 (Een meta-analyse is een statistische techniek voor 
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het combineren van bevindingen van een bepaalde selectie onafhan-
kelijke studies.)

Uit ander onderzoek blijkt dat het vervangen van verzadigde dier-
lijke vetten door industrieel bewerkte, plantaardige omega 6-vetten in 
verband kan worden gebracht met een verhoogd sterfterisico onder 
patiënten met een hartaandoening. Bij een studie die in 201344 in het 
British Medical Journal werd gepubliceerd waren 458 mannen met 
een verleden van hartproblemen betrokken. 

Zij werden in twee groepen verdeeld. De ene groep verlaagde hun 
inname van verzadigde vetten tot minder dan 10% van hun totale calo-
rie-inname, en verhoogde de consumptie van omega 6-vetten uit saf-
floerolie tot 15% van hun totale energie-inname. De proefpersonen in 
de controlegroep bleven eten wat zij wilden. Na 39 maanden:

• Liep de omega 6-groep een 17% hoger risico om tijdens het 
onderzoek als gevolg van een hartaandoening te overlijden. 
In de controlegroep gold dit voor 11%.

• De omega 6-groep liep ook een verhoogd risico op sterfte als 
gevolg van een willekeurige oorzaak.

Uit een ander onderzoek dat in 201345 in het British Medical Journal 
werd gepubliceerd bleek dat het vervangen van verzadigde dierlijke 
vetten door industrieel bewerkte, plantaardige omega 6-vetten in ver-
band kan worden gebracht met een verhoogd risico op sterfte onder 
patiënten met een hartaandoening.

de Waarheid over verzadigde vetten

Een deel van de enorme verwarring rond de gevaren die met ver-
zadigde vetten worden geassocieerd is gerelateerd aan het effect dat 
ze hebben op LDL-cholesterol, dat vaak ‘slecht’ cholesterol wordt 
genoemd. 

Maar het is belangrijk dat je begrijpt dat als je de termen LDL en 
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HDL hoort, ze allebei naar lipoproteïnen verwijzen. Dat zijn gewoon 
proteïnen die cholesterol transporteren. LDL staat voor low-density 
lipoprotein, terwijl HDL voor high-density lipoprotein staat. HDL-cho-
lesterol wordt in verband gebracht met een verlaagd risico op hartaan-
doeningen. Daarom zijn metingen van het totale cholesterolgehalte 
nutteloos als je wilt weten welk risico jij loopt. Als je totale choleste-
rolgehalte ‘hoog’ is doordat je veel HDL hebt, wijst dat niet op een 
verhoogd risico op hartaandoeningen, maar heeft het waarschijnlijk 
een beschermende werking.

Van verzadigde vetten is aangetoond dat ze het gehalte van bescher-
mend HDL-cholesterol verhogen, terwijl ze het gehalte van LDL-cho-
lesterol verlagen. Dat laatste is niet noodzakelijkerwijs slecht als je 
weet dat er verschillende typen LDL zijn:

• klein, compact LDL-cholesterol
• groot, donzig LDL-cholesterol

Onderzoek heeft bevestigd dat grote, donzige LDL-deeltjes niet bij-
dragen aan hartaandoeningen. De kleine, compacte LDL-deeltjes oxi-
deren echter snel, wat hartaandoeningen kan veroorzaken. Dit komt 
doordat het kleine, compacte LDL gemakkelijker door de slagader-
wand dringt en bijdraagt aan de ophoping van plaque in je slagaders. 
Synthetische transvetten verhogen ook het gehalte van klein, com-
pact LDL. Verzadigde vetten daarentegen, verhogen het gehalte van 
groot, donzig − en goedaardig − LDL.

Mensen met een hoog gehalte van klein, compact LDL lopen een 
drie keer zo groot risico op hartaandoeningen als mensen met een 
hoog gehalte van groot, donzig LDL.46 

En er is nog een feit dat je wellicht omver blaast: het eten van ver-
zadigde vetten verandert mogelijk het kleine, compacte LDL in je 
lichaam in het gezonde grote, donzige LDL!47,48 

En het is belangrijk om te vermelden dat onderzoek heeft uitgewe-
zen dat het aantal kleine, compacte LDL-deeltjes wordt verhoogd door 
het eten en drinken van geraffineerde suiker en koolhydraten, zoals 
brood, donuts en frisdrank.49 Samen richten geraffineerde suiker en 
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koolhydraten veel meer schade aan je lichaam aan dan verzadigde 
vetten ooit zouden kunnen doen.

Op basis van wat we nu over verzadigde vetten weten, is het ironisch 
dat ze in feite noodzakelijk zijn ter bevordering van de gezondheid en 
preventie van ziekte. Het is bekend dat verzadigde vetten een aantal 
belangrijke heilzame effecten op de gezondheid hebben, waaronder:

• Het leveren van bouwstenen voor celmembranen, hormonen 
en hormoonachtige substanties.

• De absorptie van mineralen, zoals calcium.

• Het transporteren van de belangrijke vetoplosbare vitaminen 
A, D, E en K. 

• Omzetting van caroteen in vitamine A.

• Het helpen verlagen van het cholesterolgehalte (palmitine-
zuur en stearinezuur).

• Het vervullen van een antivirale functie (caprylzuur).

• Optimale brandstof voor je brein als vetten in ketonen worden 
omgezet.

• Het geven van een vol en verzadigd gevoel, wat betekent dat 
je minder snel naar bewerkte tussendoortjes grijpt die lekker 
zijn, maar weinig voedingsstoffen bevatten.

• Het moduleren van genregulatie en de preventie van kanker 
(boterzuur).

• Het verhogen van je LDL-niveau, maar dit is vooral een toename 
van het aantal grote, donzige deeltjes die niet in verband worden 
gebracht met een verhoogd risico op hartaandoeningen.
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• Het verhogen van je HDL-niveau, dat een eventuele toename 
van LDL ruimschoots compenseert.

• Als brandstof voor mitochondriën dienen en in vergelijking 
met koolhydraten veel minder vrije radicalen produceren.

Het onderzoek wijst duidelijk uit dat verzadigde vetten heilzaam 
zijn voor onze gezondheid. De meeste mensen moeten de hoeveel-
heid gezonde vetten in hun voedingspatroon drastisch verhogen. Dan 
gaat het niet alleen om verzadigde vetten, maar ook om enkelvoudig 
onverzadigde vetten (uit avocado’s en bepaalde noten) en omega 
3-vetten − terwijl ze de consumptie van geraffineerde, plantaardige 
oliën en zelfs natuurlijke omega 6-vetzuren (in noten en zaden) dras-
tisch moeten verlagen.

Als dit veel informatie is om te onthouden, onthoud dan in ieder 
geval dit: voor een optimale gezondheid moet je echt voedsel eten. Dat 
betekent een ruime hoeveelheid verzadigde en weinig tot geen geraf-
fineerde vetten, en vooral geen geraffineerde, plantaardige oliën. 

Nogmaals, in Deel II ga ik veel dieper in op de specifieke aspecten 
van een gezond eetpatroon.
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Waarom je Mitochondriële 
Metabolische Therapie (MMT) 

nodig hebt

H et voedingsplan dat ik heb ontwikkeld − en dat ik in de 
tweede helft van het boek beschrijf − is niet voor iedereen 
geschikt. Als je alleen maar op zoek bent naar een manier 

om wat gezonder te gaan eten en je gezondheid met behulp van een 
aantal kant-en-klare oplossingen wilt verbeteren, zoals een beetje 
spelen met het percentage koolhydraten, eiwitten en vetten dat je eet, 
en het vervangen van voedingsmiddelen met een lage voe-
dingswaarde door onbewerkte voedingsmiddelen met een 
hoge voedingswaarde, kun je dat gewoon doen met behulp 
van het ‘Nutritional Plan’ aan de rechterkant van de home-
page van mercola.com of door mijn laatste boek, Effortless 
Healing*, te lezen. Maar als je met ernstige gezondheids-
problemen kampt, of als je wel redelijk gezond bent, maar 
je gezondheid een flinke stimulans wilt geven, heb ik dit 
boek over MMT voor jou geschreven.

Waarom mitochondriële metabolische therapie (mmt)?

Zoals ik al heb benadrukt, zijn optimaal functionerende mitochon-
driën van cruciaal belang voor je algemene gezondheid. Er zitten 

* uitgegeven door Harmony, USA, 2001, ISBN 9781101902899, 
verkrijgbaar bij Succesboeken.nl


