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Ik draag dit boek op aan wijlen Rachel Kranz. Zij bracht Dirty Genes 

tot leven, hoewel ze de publicatie ervan niet meer heeft kunnen mee-

maken. Via boeken heeft ze onvermoeibaar bijgedragen aan een 

betere gezondheid van miljoenen mensen. Zonder haar bekwaamheid 

met betrekking tot organiseren, creëren, schrijven, strategiebepaling 

en samenwerking, zouden er op dit moment veel minder fantastische 

gezondheidsboeken bestaan. Ze heeft alles gegeven wat ze in zich had. 

Ik ken niemand die op een zo diepgaande, onbaatzuchtige manier het 

leven van zoveel mensen heeft beïnvloed, zonder dat ze daar publieke 

erkenning voor nodig had. Zonder Rachel had dit boek niet geschre-

ven kunnen zijn. Ze heeft me gedurende het gehele proces en tijdens 

elke stap ervan geïnspireerd, gecoacht, gestimuleerd, uitgedaagd en 

aangemoedigd.

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. Ben Lynch 
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Aanbevelingen 

“Door je unieke genetische code te begrijpen, kun je je gezondheid opti-
maliseren, ziekten voorkomen, al aanwezige ziekteprocessen keren en een 
voller en vitaler leven leiden. Dit fantastische boek van dr. Lynch is een toe-
gankelijke gids voor het volledig onder controle krijgen van je eigen gezond-
heid.”

— Dr. Joseph pizzorno, schrijver van The Toxin Solution en bestseller-
auteur van The Encyclopedia of Natural medicine

“Dr. Ben Lynch ontkracht de mythe dat genen tot ziekte leiden. Hij biedt 
de lezer een doe-het-zelfgids voor het personaliseren van zijn gezondheid en 
kijkt daarbij naar kwetsbare plekken, die geen van alle je lot bepalen. 

Dirty Genes leert ons dat we de kracht hebben om te genezen, ook tegen 
alle verwachtingen in.”

— Kelly Brogan, MD, New York Times-bestsellerauteur van A Mind of 
Your Own

“Dirty Genes trekt het idee dat genen bepalend zijn voor onze gezondheid 
en de ziekten die we krijgen sterk in twijfel. Dr. Ben Lynch onthult op vaar-
dige wijze hoe specifieke leefstijlkeuzen ons kunnen helpen bij het herschrij-
ven van ons lot op het gebied van gezondheid.”

— DaviD perlmutter, MD, #1 New York Times-bestsellerauteur van 
Grain Brain

“Een onmisbaar boek voor mensen die hun weg proberen te vinden in de 
verwarrende wereld van de genwetenschappen. Denk je dat je genen je lot 
bepalen? In dit boek leer je hoe je je genen voor een lang en gezond leven 
kunt herprogrammeren.”

— alan Christianson, NMD, New York Times-bestsellerauteur van The 
Adrenal Reset Diet
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“Als de toekomst van de geneeskunde en het belang van de interactie 
tussen onze genen en omgeving je na aan het hart liggen, moet je dit boek 
lezen.”

— sara gottfrieD, MD, New York Times-bestsellerauteur van Je hor-
monen in het gareel

“Dr. Lynch doorbreekt de hype rond genetica en laat precies zien wat onze 
genen ons wel en niet te vertellen hebben, en wat we daaraan zouden moeten 
doen. Een onmisbaar boek voor patiënten en zorgverleners die beter willen 
begrijpen hoe ze informatie over hun genen kunnen gebruiken voor het opti-
maliseren van hun gezondheid.”

— Chris Kresser, MS, LAc, New York Times-bestsellerauteur van The 
Paleo Cure

“Dirty Genes is zeer goed gestructureerd, boeiend om te lezen en een gids 
voor het onder de knie krijgen van de hulpmiddelen die je nodig hebt om de 
fenomenale kracht te benutten van dit sterk in opkomst zijnde geneeskun-
dige onderzoeksgebied.”

— Dr. peter D’aDamo, New York Times-bestsellerauteur van Eat Right 
for Your Type

“Dirty Genes is een versterkende, goed te volgen en praktische gids over 
hoe je je gezondheid kunt optimaliseren en het beste uit je genen kunt halen.”

— Dr. izaBella Wentz, apotheker en #1 New York Times-bestsellerau-
teur van Het Hashimoto Protocol

“Dirty Genes is een moderne gids voor het helen van lichaam en geest, 
met inbegrip van het hele brein, het microbioom en het darmstelsel, door het 
activeren van je genetische potentieel.”

— raphael Kellman, MD, auteur van The Microbiome Diet en The Whole 
Brain
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XI

Inleiding

Je genen bepalen je lot niet!

H et was een gewone dag in 2007. Ik had een half uurtje over 
en besloot om naar een aflevering van de PBS-serie Nova te 
kijken, getiteld ‘A Tale of Two Mice’.

De kijkers maakten kennis met twee muizen die genetisch identiek 
aan elkaar waren, maar er totaal verschillend uitzagen. Ze hadden alle-
bei een sterke genetische aanleg voor obesitas, hart- en vaatziekten en 
kanker. Niettemin was de ene muis slank en gezond, terwijl de andere 
veel te zwaar en kwetsbaar voor ziekten was. Hoewel beide muizen het 
genetische potentieel hadden om ernstige ziekten op te lopen en veel 
te zwaar te worden, was slechts een van beide ongezond.

Terwijl ik vol verbazing zat te kijken, legde de onderzoeker de 
‘X-factor’ uit, oftewel het mysterieuze, krachtige principe achter ons 
vermogen om ons genetisch erfgoed te manipuleren en gezondheid 
in plaats van ziekte te creëren. Het geheim was methylatie, een bio-
chemisch proces dat in ons lichaam plaatsvindt. Door het methyleren 
van bepaalde genen, kun je je genetische aanleg voor obesitas en het 
krijgen van ziekten uitschakelen.

En hoe had men dat bij de muizen die door PBS aan ons werden 
voorgesteld voor elkaar gekregen? In dat experiment deden ze dat via 
de voeding van de muizen. Toen de muizen die voor dit experiment 
werden gebruikt nog steeds in de baarmoeder zaten, hadden de onder-
zoekers aan sommige van de moederdieren methyldonoren gegeven, 
voedingsstoffen die het methylatieproces ondersteunen, terwijl de 
controlegroep die niet kreeg. De juiste voeding1 had ervoor gezorgd 
dat de ‘vuile genen’ van de muizen werden uitgeschakeld, en had een 
nieuwe richting aan hun genetische lot gegeven.

Dit proces van het aan- en uitzetten van genen wordt epigenetica 
genoemd. Sinds die gedenkwaardige dag in 2007 heb ik geleerd dat 
we ons genetische lot kunnen beïnvloeden door middel van een com-
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binatie van ons eetpatroon, supplementen, slaap, stressvermindering 
en een verminderde blootstelling aan toxinen uit onze omgeving (de 
toxinen in ons voedsel, water, de lucht die we inademen en bepaalde 
producten die we gebruiken). Met de juiste hulpmiddelen kunnen we 
onze geërfde aanleg voor het krijgen van ziekten, waaronder angst-
stoornissen, ADHD, geboorteafwijkingen, kanker, dementie, depres-
sie, hart- en vaatziekten, slapeloosheid, en obesitas, overstijgen en 
daarmee een nieuw en gezond leven creëren.

Ik weet nog hoe verbaasd ik was toen het programma bijna afgelo-
pen was. Ik sloeg mijn hand op mijn bureau. “Dat is het!”, riep ik uit. 
“Dat wil ik doen!”

Vanaf dat moment was ik geobsedeerd. In tegenstelling tot wat veel 
wetenschappers en artsen geloven, ligt ons genetische lot niet vast. 
Het kan worden aangepast, herschreven en veranderd. We hoeven er 
alleen maar achter te komen hoe we dat moeten doen.

En zo werd het mijn missie om onze vervuilde genen op te sporen 
en een protocol te ontwikkelen waarmee we ze kunnen opschonen, 
zodat we ziekte door gezondheid kunnen vervangen en ons genetische 
potentieel kunnen verwezenlijken. Met veel genoegen kan ik je mede-
delen dat ik na tien jaar onderzoek, studie en succesvolle behandelin-
gen van cliënten uit de hele wereld, het Clean Genes Protocol (Schone 
genen-protocol) heb ontwikkeld en verfijnd. Dit protocol is een pro-
gramma waarmee je je gezondheid, en je leven, kunt optimaliseren.

De kracht van epigenetica

Ik ben altijd gefascineerd geweest door de vele manieren waarop 
ons lichaam gezond wil zijn, en ik heb het grootste deel van mijn 
leven gewijd aan de vraag hoe ik daaraan kan bijdragen. Als student 
bestudeerde ik de celbiologie en moleculaire biologie. Daarna werd 
ik natuurgeneeskundig arts. Dat is iemand die op basis van weten-
schappelijk onderzoek natuurlijke methoden gebruikt om de balans in 
mensen te herstellen en hun gezondheid te optimaliseren. 
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Tijdens mijn werk met patiënten besefte ik dat ik ook een specialist 
op het gebied van milieugeneeskunde moest worden, zodat ik precies 
wist hoe chemische stoffen uit onze omgeving onze gezondheid onder-
mijnen en wat we kunnen doen om ons lichaam te ontgiften.

Via de epigenetica kwamen al mijn studies bij elkaar. Epigenetica 
verwijst naar de talloze factoren die onze genexpressie beïnvloeden. Ik 
had altijd al begrepen hoe krachtig genen kunnen zijn. Maar wat was 
ik enthousiast toen ik ontdekte dat we niet voor ons DNA hoeven te 
buigen en ons eraan hoeven te onderwerpen. We kunnen namelijk met 
onze genen samenwerken om een optimale gezondheid te creëren, als 
we maar weten hoe.

Een van de belangrijkste stukjes van de genetische puzzel is een 
variatie die bekendstaat als SNP (uitgesproken als ‘snip’), een afkor-
ting voor single-nucleotide polymorphism. Tot op heden zijn er om en 
nabij de tien miljoen SNP’s in het menselijk genoom aangetroffen, en 
elk mens heeft er meer dan één miljoen.

De meeste van die SNP’s lijken ons niet echt te beïnvloeden. Ja, 
ze vertegenwoordigen een kleine variatie of abnormaliteit in verschil-
lende genen, maar voor zover we weten beïnvloeden die variaties niet 
echt hoe ons lichaam functioneert.

Sommige SNP’s kunnen echter een enorme invloed op onze gezond-
heid hebben, en ook op onze persoonlijkheid. Zo kunnen SNP’s in het 
MTHFR-gen een breed scala aan gezondheidsproblemen veroorzaken, 
variërend van prikkelbaarheid en obsessief gedrag tot geboorteafwij-
kingen en kanker. (Merk op dat ik zei dat ze dat kunnen doen. Ze 
hoeven dat niet te doen. Daar gaat dit boek over!) 

SNP’s in het COMT-gen kunnen workaholisme, slaapproblemen, 
PMS, problemen met de menopauze en kanker veroorzaken, maar 
ook voor onbegrensde energie, enthousiasme en een goed humeur 
zorgen. (Ja, veel SNP’s hebben zowel goede als slechte kanten!)

Gezondheidsproblemen die mijn cliënten al jarenlang voor een raad-
sel hadden gesteld, waren opeens verklaarbaar toen ze samen met mij 
ontdekten dat hun SNP’s die problemen in ieder geval voor een deel 
hadden veroorzaakt. Problemen die overweldigend of zelfs noodlot-
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tig hadden geleken, werden beheersbaar toen mijn cliënten erachter 
kwamen dat ze hun eetpatroon en leefwijze konden gebruiken om het 
gedrag van hun genen te beïnvloeden.

Ik had ook zo’n aha-ervaring toen ik ontdekte dat ik minstens 
drie belangrijke SNP’s heb. Eindelijk begreep ik beter waarom ik zo 
gefocust en vastberaden ben. Sommige mensen zouden het obses-
sief noemen! Ik begreep ook waarom ik van het ene op het andere 
moment prikkelbaar kon worden, en waarom ik zo heftig reageerde op 
bepaalde chemische stoffen en dampen. 

Deze nieuwe inzichten waren een enorme opluchting voor mij. Ik 
snapte bepaalde dingen opeens. Bovendien waren er oplossingen 
waarop ik kon vertrouwen. In dit boek lees je hoe jij dit soort dingen 
ook over jezelf kunt ontdekken.

Het belangrijkste was dat ik door mijn kennis over mijn SNP’s zelf 
in de hand had hoe het met mijn gezondheid ging. Eindelijk kon ik 
mijn lichaam en brein met het eetpatroon en de leefwijze die zij nodig 
hadden ondersteunen. Voor de eerste keer in mijn leven had ik het 
gevoel dat ik mijn potentieel echt verwezenlijkte.

Ik wilde dat mijn patiënten deze ervaring ook hadden. Sterker nog, 
ik wilde dat het voor iedereen mogelijk zou zijn. Dus begon ik met het 
ontwikkelen van een programma voor het opschonen van onze ‘vuile 
genen’: wat we moeten eten, welke supplementen helpen, en welke 
leefwijze tot ‘schone genen’ leidt. Ik wilde dat we allemaal zo konden 
zijn als die muis met het gezonde epigenetische profiel, stralend en 
gezond, ongeacht welke genen we hebben meegekregen. Ik wist dat 
als ik er diep genoeg in zou duiken, ik de antwoorden op mijn vragen 
zou vinden.

En nu, tien jaar later, kan ik met trots zeggen dat het is gelukt. Natuur-
lijk moet ook ik nog veel leren, want het onderzoek op het gebied van 
de epigenetica staat nog in de kinderschoenen en er worden elke dag 
nieuwe dingen ontdekt. Ik besteed een groot deel van mijn werkweek 
aan mijn eigen onderzoek, en een ander deel aan het lezen van onder-
zoeken die mijn collega’s hebben uitgevoerd. Het is meer dan je in je 
eentje allemaal kunt bijhouden, en dat is goed nieuws. Ik ben ervan 
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overtuigd dat er over tien jaar manieren zullen zijn waarop we onze 
gezondheid kunnen beïnvloeden die we ons nu nog niet kunnen voor-
stellen.

Maar goed, je wilt nu natuurlijk al gezond zijn, niet pas over een jaar 
of twee, of tien. Dus naast mijn onderzoek en studie heb ik met dui-
zenden cliënten en honderden artsen gewerkt, en heb ik geleerd hoe 
al dat mysterieuze onderzoek vertaald kan worden naar een praktisch, 
toegankelijk programma dat door iedereen, ongeacht hoe druk je het 
hebt, gevolgd kan worden. Ik spreek op conferenties, ik publiceer film-
pjes en ik heb een blog, waarmee ik artsen, gezondheidsprofessionals, 
wetenschappers en leken bereik.

Ik ben er trots op dat ik de meest geraadpleegde deskundige op het 
gebied van de epigenetica ben, zelfs meer dan artsen die nationale 
bekendheid hebben, en schrijvers van bestsellers, zoals Chris Kresser, 
Izabella Wentz, Alan Christianson, Peter Osborne en Kelly Brogan.

Om eerlijk te zijn had ik liever dat ik niet de belangrijkste informa-
tiebron was. Ik had liever gezien dat iedereen weet wat ik weet en dat 
elke arts mijn aanpak als standaard aanpak zou gebruiken. Dat is mijn 
nieuwe doel en de reden waarom ik dit boek heb geschreven. Ik wil 
iedereen die erin geïnteresseerd is leren hoe je je genen kunt schoon-
maken en je gezondheid kunt verbeteren.

Veroorzaken je vuile genen deze problemen bij je?

Brein en gemoedstoestand
•	 ADD/ADHD
•	 Angststoornis
•	 Hersenmist
•	 Depressie
•	 Vermoeidheid
•	 Slapeloosheid en andere slaapproblemen
•	 Prikkelbaarheid
•	 Geheugenproblemen
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Kanker
•	 Borstkanker
•	 Eierstokkanker
•	 Maagkanker

Hart- en vaatproblemen
•	 Atherosclerose
•	 Hartziekte
•	 Hoge bloeddruk
•	 Beroerte
•	 Verhoogd triglycerideniveau

Vrouwelijke hormonen
•	 Problemen met de menopauze
•	 Problemen met de menstruatie, zoals kramp, overmatig bloeden, 

stemmingswisselingen en problemen met de cognitie
•	 Migraine tijdens de menstruatie
•	 PMS

Vruchtbaarheid en zwangerschap
•	 Moeilijk zwanger worden
•	 Problemen met het voldragen van de zwangerschap
•	 Verhoogd risico op geboorteafwijkingen

Klieren en organen
•	 Leververvetting en andere vormen van leverdisfunctie
•	 Galstenen
•	 Bacteriële overgroei in de dunne darm (SIBO)
•	 Schildklierdisfunctie

Stofwisseling
•	 Hevige trek, met name in zoetigheid en koolhydraatrijke voedings-

middelen
•	 Obesitas en gewichtstoename
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Maken je vuile genen je ziek?

Waarschijnlijk heb je weleens gehoord dat je genen op je gezond-
heid van invloed zijn. Het is bijna zeker dat je huisarts weleens tegen 
je heeft gezegd dat als er een bepaalde ziekte in de familie zit, zoals 
hartaandoeningen, depressie of angststoornissen, de kans groter is 
dat jij die aandoening ook krijgt.

Meestal raken mensen door dit nieuws ontmoedigd. “Ik ben bang”, 
zeggen ze tegen me. “Mijn genen zijn een zootje. Ik moet er maar 
gewoon het beste van zien te maken.”

Nee dus!
Na jaren van onderzoek op het gebied van genetische afwijkingen, 

en na duizenden cliënten met succes behandeld te hebben, onder wie 
mijn gezinsleden en mezelf, bied ik je een fascinerende nieuwe bena-
dering: een beproefde methode om je genetische beperkingen aan te 
pakken voor een betere gezondheid en meer energie.

Ik zeg het dus maar even luid en duidelijk: Je genen bepalen je lot 
niet! 

Maar misschien is je verteld dat ze dat wel doen. Misschien heb je net 
als de meeste mensen wel te horen gekregen dat je een ‘meesterplan’ 
hebt meegekregen, bepaalde eigenschappen die vanaf het moment 
van de conceptie tot aan je dood vastliggen. Vanuit deze zienswijze 
vormen je genen een strenge jury die je tot levenslang veroordeelt.

“Hm”, lijken je genen te zeggen. “Laten we deze vrouw een depressie 
geven die ze van haar moeder geërfd heeft. En laten we er ook maar 
hart- en vaatziekten bij doen, want die zitten aan haar vaders kant in 
de familie. En wat dacht je van een verlegen, angstige persoonlijkheid, 
die ze van haar oma heeft meegekregen? We zijn er bijna, maar laten 
we er nog een ingrediënt aan toevoegen: een milde, niet-klinische 
vorm van ADHD, maar net als haar twee ooms zal ze het altijd moei-
lijk vinden om zich te concentreren. Zo, helemaal klaar! Veel plezier, 
dame! Veel geluk met het lot dat we voor je hebben bepaald, want er is 
niets wat je kan doen om het te veranderen!”

Beetje deprimerend, vind je niet? Gelukkig klopt er niets van. Je 
genetische lot ligt niet vast. Je kunt het beter vergelijken met een docu-
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ment dat in de cloud is geschreven en dat je op elk gewenst moment 
kunt redigeren en herzien. Elke keer dat je frisdrank drinkt, op vier uur 
slaap teert, shampoo met industriële chemicaliën gebruikt, of op je 
werk een stressvolle situatie meemaakt, zet je de negatieve tekst van 
het document in een groot lettertype. 

Elke keer als je biologische bladgroenten eet, voldoende nachtrust 
hebt, een shampoo zonder chemicaliën gebruikt, met vrienden lacht 
of wat yoga-oefeningen doet, vergroot je het lettertype van het posi-
tieve deel van het document en zet je het negatieve deel in een letter-
type dat zo klein is dat het haast niet te zien is.

Je genen bepalen de wet niet, ze onderhandelen met je. Ze vormen 
niet eens één stem, maar een comité, en soms zijn ze het niet met 
elkaar eens.

Sommige leden van dat comité zijn nogal hard. Ze roepen de hele 
tijd: “Hartziekte!” of “Depressie!” of “Verlammend gebrek aan zelf-
vertrouwen!” En als je niet weet hoe je met ze moet samenwerken, 
kunnen die luide, harde stemmen je leven bepalen.

Maar, als je wel weet hoe je met je ‘gencomité’ moet samenwerken, 
en daar gaat dit boek je bij helpen, kun je een veel beter resultaat 
boeken. Je kunt die lawaaierige negatieve stemmen een toontje lager 
laten zingen of helemaal tot zwijgen brengen. Tegelijkertijd kun je het 
volume omhoog draaien van de stemmen die zeggen: “Evenwichtige 
gemoedstoestand!” “Gezond hart!” en “Zelfvertrouwen!”

Dus bereid je voor op het schoonmaken van je vuile genen, want dat 
is precies wat je gaat doen. In dit boek leer je hoe je maximaal gebruik 
kunt maken van je genetische erfgoed, niet alleen nu, maar ook gedu-
rende de rest van je leven.

Zijn jouw genen vuil? Enkele veelvoorkomende symptomen

•	 Aandachtsproblemen
•	 Acne
•	 Allergische reacties
•	 Angststoornissen



XIX

Je genen bepalen je lot niet!

•	 Boosheid en agressie
•	 Depressie
•	 Diarree
•	 Fibromyalgie
•	 Galstenen
•	 Gespannenheid
•	 Hersenmist
•	 Hevige trek, vooral in koolhydraatrijke voedingsmiddelen en suikers
•	 Hoofdpijn/migraine
•	 Indigestie
•	 Jeukende huid
•	 Koude handen en voeten
•	 Lopende/verstopte neus
•	 Neusbloedingen
•	 Obesitas/gewichtstoename
•	 Obsessief gedrag
•	 Obstipatie
•	 Onverklaarbare symptomen, het gevoel dat er gewoon iets niet 

goed zit
•	 Overdreven schrikreflex
•	 Pieken en dalen in je bloedsuikerspiegel
•	 Pijnlijke gewrichten en/of spieren
•	 PMS/moeizame menstruatie
•	 Polycysteus ovariumsyndroom 
•	 Prikkelbaarheid
•	 Rosacea
•	 Slapeloosheid
•	 Stemmingswisselingen
•	 Symptomen m.b.t. de menopauze/perimenopauze
•	 Tachycardie
•	 Transpireren
•	 Vermoeidheid
•	 Voedselintolerantie
•	 Winderigheid en een opgeblazen gevoel
•	 Workaholisme
•	 Zure reflux/brandend maagzuur
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Wat je dokter je niet vertelt, maar ik wel

Als je met een of meerdere van de hierboven genoemde sympto-
men kampt, heeft je arts wellicht tegen je gezegd dat je niet echt ziek 
bent. Of misschien heeft je arts je medicijnen voorgeschreven, zoals 
antibiotica, pijnstillers, maagzuurremmers, antidepressiva en angst-
medicatie, zonder echt aandacht te schenken aan de onderliggende 
oorzaken van de symptomen.

Of misschien ben je een van de gelukkigen. Misschien heb je een 
natuurgeneeskundige arts gevonden, of een functioneel/integratief 
arts, een osteopaat, verpleegkundig specialist, voedingsdeskundige, 
chiropractor of andere gezondheidsprofessional die je heeft geholpen 
bij het herstellen van je gezondheid en welzijn en daarbij gebruikge-
maakt heeft van voeding, leefstijlkeuzen en andere natuurlijke midde-
len. Niettemin is je behandeling onvolledig als je nog niets over vuile 
genen weet, oftewel de oorzaak van veel aandoeningen waarmee je 
worstelt.

Dat komt doordat epigenetica, d.w.z. het wijzigen van de gen- 
expressie om je leven en gezondheid te verbeteren, een modern aspect 
van de geneeskunde is waar de meeste artsen te weinig kennis van 
hebben. Ik ben een van de weinige mensen die begrijpt hoe je gene-
tisch onderzoek kunt vertalen naar concreet gedrag dat tot een betere 
gezondheid leidt. 

Dat is dan ook de reden waarom zoveel vooraanstaande specia-
listen uit de gezondheidszorg voor trainingen en advies naar mij toe 
komen. En het is de reden waarom ik zoveel tijd besteed aan het geven 
van lezingen en het adviseren van artsen en zorgverleners, zowel uit 
de reguliere als de natuurlijke (of andere) hoek, en me verdiep in het 
onderzoek dat door andere mensen is gedaan, het doen van eigen 
onderzoek en het helpen van andere mensen bij het herstellen van hun 
gezondheid.

De suggesties die in het boek staan zijn daardoor gebaseerd op het 
recentste wetenschappelijke onderzoek. De meeste zorgprofessionals 
zijn gewoonweg niet van deze informatie op de hoogte, maar ik durf 
te wedden dat programma’s zoals het protocol dat in dit boek centraal 
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staat over een paar jaar wijdverspreid of zelfs standaard zullen zijn. 
Ondertussen feliciteer ik jou van harte! Door het lezen van dit boek 
loop je ver voor op andere mensen. Als je eenmaal begrijpt waardoor 
je genen vuil worden en hoe je ze kunt reinigen, zul je je beter voelen 
dan je ooit voor mogelijk had gehouden.

Wat voor arts ben ik?

Ik ben natuurgeneeskundig arts. De natuurgeneeskunde is 
een op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd systeem waar-
bij gebruikgemaakt wordt van natuurlijke methoden om de 
gezondheid en het welzijn van mensen te herstellen. 
Daarbij ligt de nadruk op de behandeling van de onderliggende 
oorzaken in plaats van op de symptomen, en op het gebruik van 
natuurlijke behandelmethoden: eetpatroon, leefwijze, kruiden, 
supplementen, het vermijden van chemicaliën, bevordering van 
de ontgifting en het verlagen en/of verlichten van stress. 
Een groeiend aantal artsen, verpleegkundig specialisten en 
andere zorgverleners hanteert een vergelijkbare benadering, 
de functionele/integratieve geneeskunde, waarbij ook gebruik-
gemaakt wordt van natuurlijke middelen voor de behandeling 
van de oorzaken van klachten.

Het succesverhaal van mijn eigen vuile genen

Mijn persoonlijke worsteling met vuile genen duurde lang en was 
verwarrend. Als kind dacht ik al dat er iets achter mijn problemen 
moest zitten, maar ik kon met geen mogelijkheid uitvinden wat dat 
dan zou moeten zijn.

Ik was intens en heel gefocust en kon zonder waarschuwing van het 
ene op het andere moment mijn zelfbeheersing verliezen, prikkelbaar 
worden en gefrustreerd raken. Ik leek dingen heftiger te voelen dan de 
andere mensen die ik kende, en het leek erop dat ik minder geduldig 
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was, maar ook meer vastberaden. Bovendien had ik vreselijk veel last 
van maagpijn. Daarnaast had ik tot een aantal jaren geleden weinig 
witte bloedcellen en was ik zeer gevoelig voor chemische stoffen en 
sigarettenrook.

Later besefte ik dat deze eigenschappen een sterke relatie met speci-
fieke SNP’s hebben. Ik kwam erachter dat er voedingsmiddelen waren 
die ik kon eten, en voedingsmiddelen die ik beter kon vermijden. Hier-
door kon ik de positieve kanten van deze eigenschappen benadrukken 
en de negatieve kanten terugdringen of zelfs helemaal elimineren. Ik 
ontdekte ook dat slaap, stress en blootstelling aan toxinen voor een 
belangrijk deel bepaalden welk effect mijn SNP’s op me hadden, en 
dat mijn eetpatroon en leefwijze de expressie van een groot aantal van 
mijn genen beïnvloedden.

Als tiener groeide ik op de paardenranch van mijn familie in centraal 
Oregon op, waar ik leerde wat hard werken was en hoe ik mezelf kon 
motiveren. Daar kreeg ik veel waardering voor de natuur en levenscy-
cli. In 1995 was ik een rusteloze, op sport gerichte student aan de Uni-
versiteit van Washington en werd ik flink door het reisvirus besmet. Ik 
nam een sabbatical jaar om in het zuidelijk deel van de Grote Oceaan 
en in Zuidoost-Azië rond te trekken.

Wat een fantastische trip! Ik heb allerlei uitersten meegemaakt, 
variërend van een primitief verblijf op het afgelegen eiland Somosomo 
tot een baan als knecht op een schapenfokkerij met 600.000 hectaren 
in de Australische outback. Op de een of andere manier lukte het me 
om India te bereiken, waar ik als vrijwilliger voor Moeder Teresa en 
haar zusters werkte.

En ik werd doodziek. Je weet dat er iets goed mis is als er aan beide 
kanten van je lichaam tegelijkertijd van alles uitkomt, vooral als je 
midden op straat gewoon naast een arme, nietsvermoedende kameel 
staat.

Ik weet nog steeds niet precies wat ik toen mankeerde. Er was in 
de wijde omgeving geen regulier medisch centrum te bekennen, dus 
moest ik het doen met wat er wel was en met de diagnose en behande-
ling die ik daar kreeg. Mijn enige optie was Ayurveda, de oude Indiase 
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medische traditie waarbij de nadruk wordt gelegd op voeding, kruiden 
en leefwijze in plaats van op farmaceutische middelen. Ik werd weer 
beter en had zelf de kracht van natuurgeneeswijzen ervaren.

Uiteindelijk ging ik naar de Bastyr University, het meest voor-
aanstaande opleidingsinstituut voor natuurgeneeskunde. Maar dat 
gebeurde pas na een gevarieerde carrière. Ik heb onder andere mijn 
bachelorsdiploma cellulaire en moleculaire biologie aan de Universi-
teit van Washington behaald, ik heb in het roeiteam van de universiteit 
geroeid, ik heb via low budget-trips meer dan veertig landen bezocht, 
ik heb een succesvol bedrijf voor tuin- en landschapsarchitectuur op 
poten gezet en ik heb Mount Rainier en Mount Baker bedwongen. 

Toen ik aan de Bastyr University studeerde en met een breed scala 
aan natuurgeneeskundig artsen samenwerkte, kreeg ik het nog druk-
ker. Ik trouwde, kreeg drie zonen, was vaak op reis en startte een 
nieuw bedrijf, waarbij ik supplementen en andere producten ter onder-
steuning van de gezondheid van mensen verkocht.

Ironisch genoeg leerde ik weliswaar steeds meer over hoe ik andere 
mensen gezonder kon maken, maar ik maakte me wel degelijk zorgen 
over mezelf. We hadden namelijk veel gevallen van kanker, alcoho-
lisme en beroerten in de familie. Was dat ook mijn lot? Ik wist dat 
eetpatroon en leefwijze een enorme invloed op iemands gezondheid 
konden hebben, maar ik bleef maar nadenken over het genetische 
stukje van de puzzel.

In 2005 werkte ik samen met een vooraanstaand arts die in milieuge-
neeskunde was gespecialiseerd. Hij had een effectief protocol ontwik-
keld voor mensen die bezweken onder de toxische effecten van zware 
metalen en industriële chemicaliën. De meeste patiënten hadden veel 
baat bij zijn protocol. Maar sommige patiënten ondervonden geen ver-
betering, en er waren ook patiënten bij met wie het zelfs slechter ging.

“Denk je dat het een genetische kwestie is?”, vroeg ik hem. “Hebben 
sommige mensen genen die het moeilijk voor hen maken om chemi-
caliën uit te scheiden?”

Dat was een intrigerende vraag waarop mijn mentor geen antwoord 
had. Maar toen ik in 2007 ‘A Tale of Two Mice’ zag, besefte ik dat genen 
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en onze leefomgeving inderdaad een wisselwerking aangingen die op 
onze gezondheid van invloed was. De oplossing was uitzoeken hoe 
onze genen überhaupt vuil werden, en hoe je ze schoon kunt maken.

Twee jaar later vroeg een collega van mij welke natuurlijke metho-
den een patiënt zouden kunnen helpen die een bipolaire stoornis heeft. 
Ik ratelde de gebruikelijke antwoorden op, maar stopte daar op een 
gegeven moment maar mee. Ik was twee jaar daarvoor afgestudeerd, 
maar misschien had men inmiddels wel iets nieuws ontdekt wat ik nog 
niet wist.

Na drie uur achter mijn computer te hebben gezeten, was ik stom-
verbaasd. Ik was erachter gekomen dat er een verband bestaat tussen 
bipolaire stoornis en SNP’s in het MTHFR-gen, wat op zich al fascine-
rend was. Maar toen ik er verder indook, ontdekte ik dat deze SNP’s 
ook een rol speelden bij een groot aantal andere ernstige aandoenin-
gen, waaronder angststoornissen, beroerten, hartaanvallen, herhaalde 
miskramen, depressie, de ziekte van Alzheimer en kanker.

Hoe kon het dat ik zoiets belangrijks niet wist? Ik moest me er nog 
verder in verdiepen. Hoe meer onderzoek ik deed, hoe belangrijker 
MTHFR leek te zijn.

Uiteindelijk liet ik mezelf en de rest van mijn gezin testen. Ik schrok 
me wild toen ik erachter kwam dat ik niet alleen een aantal MTHFR-
SNP’s had, maar dat dit ook voor twee van mijn zoons gold. Ik had het 
gevoel dat ik tegelijkertijd een klap op mijn hoofd en een stomp in mijn 
maag had gekregen. Hoe kon ik ons beschermen?

Dus ging ik aan de slag. Ik verdiepte me nog meer in MTHFR, en 
ontdekte nog veel meer vervuilde genen. Gedurende de daaropvol-
gende tien jaar verdeelde ik mijn tijd tussen onderzoek, studie en het 
uitproberen van dingen in een poging om mijn cliënten te helpen bij 
het opschonen van hun vervuilde genen. 

Uiteindelijk leidde dit tot een protocol voor wat ik ‘Soppen en schrob-
ben’ noem (zie hoofdstuk 12), en ik leerde hoe ik een meer gerichte 
‘Vlekkenverwijdering’ kon uitvoeren (hoofdstuk 15) om specifieke 
genetische kwesties aan te pakken. Wat een opluchting! Ik kon gezond 
zijn. Mijn zonen konden ook gezond zijn. En hetzelfde geldt voor de 
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honderdduizenden mensen met wie ik direct contact had gehad toen 
ze mijn cliënten waren, of indirect contact doordat ze hadden deelge-
nomen aan de workshops die ik voor artsen, voedingsdeskundigen en 
andere gezondheidsprofessionals gaf.

Dit boek is de laatste stap, een manier om mijn ontdekkingen met 
jou en je gezin te delen. Of je nu wel of niet genetisch bent getest, en 
of je tot nu toe wel of niet hebt nagedacht over de invloed die genen op 
je gezondheid hebben, dit boek kan je helpen bij het optimaliseren van 
je gezondheid, en je leven.

Je dynamische genen

Onthoud dat je genen op elk moment van elke dag aan dat docu-
ment over je gezondheid werken. Ze kunnen het op een manier schrij-
ven die jou bevalt, of op een manier die je niet bevalt, maar ze zijn er 
altijd mee bezig. En of je het nu weet of niet, jij ook.

Je genen zeggen bijvoorbeeld tegen je lichaam: “Maak nieuw huid-
weefsel aan!” Zoals je weet sterven er voortdurend huidcellen af en 
worden er voortdurend nieuwe gemaakt. Dus op elk moment van elke 
dag voegen je genen iets aan het document toe en zeggen tegen je 
lichaam dat het door moet gaan met zijn herstelwerkzaamheden.

Wat voor soort document schrijven ze volgens jou als je veel suiker 
eet, te weinig slaapt of dagen achterelkaar gestrest bent? Hm, mis-
schien zoiets: Geef deze vrouw alsjeblieft een doffe, niet glanzende 
huid met veel acne en hier en daar misschien een beetje rosacea. 
Maar als je je genen voorziet van gezonde vetten, voldoende slaap en 
tijd neemt om te ontspannen, ziet het document er heel anders uit: 
Deze dame krijgt een gezonde, glanzende huid die haar er tien jaar 
jonger uit doet zien! Je genen stoppen pas met schrijven als je dood-
gaat. Maar wat ze schrijven is aan jou.

Zo produceren je genen ook voortdurend documenten over je darm-
slijmvlies, dat om de zeven dagen wordt hersteld en opnieuw opge-
bouwd. Als je gezond eet en leeft, levert dat een prachtig document 
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op: Houd de darmen van die kerel sterk en gezond! Als je de functie 
van je genen door middel van een ongezond eetpatroon en ongezonde 
leefstijl verstoort, ziet je document er waarschijnlijk ongeveer zo uit: 
Aangezien deze man me zoveel extra werk bezorgt, kan ik me niet 
concentreren op het herstel van zijn darmslijmvlies. Hij geeft me ook 
niet de middelen die ik nodig heb. Dus geef deze man maar een aan-
getast darmslijmvlies waar voedsel doorheen kan lekken. En bereid 
je maar voor op de gewichtstoename, problemen met je immuunsys-
teem en andere problemen die hier waarschijnlijk op zullen volgen!

Dit is mijn persoonlijke favoriet: de memo over je hersenen. Die 
instructies gaan over neurotransmitters. Dat zijn biochemische stof-
fen, zoals serotonine, dopamine en norepinefrine, die je gedachten, 
gemoedstoestand en emoties reguleren. In je hersenen vinden duizen-
den biochemische reacties plaats, en er zijn talloze manieren waarop 
die processen kunnen worden verstoord. 

Het is de bedoeling dat je je genen geeft wat ze nodig hebben om 
met een opbeurende memo op de proppen te kunnen komen: Houd 
deze persoon scherp, gefocust, kalm en de hele dag vol energie, en 
’s avonds ontspannen, kalm en klaar om te gaan slapen. De onge-
wenste memo gaat over vergeetachtigheid, depressie, angst, prikkel-
baarheid, slapeloosheid, verslavingen en een wazig gevoel in je hoofd.

Dus ja, je genen schrijven de memo over je leven. Maar wat ze schrij-
ven hangt grotendeels van jou af.

Klinkt goed? Laten we dan beginnen. Sla de bladzijde om en lees 
de verhalen over de meest dramatische en inspirerende succesverha-
len van mijn patiënten. En besef dat als jij je genen schoonmaakt, dit 
succes ook voor jou is weggelegd.
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Hoofdstuk 1

Je vuile genen schoonmaken

Toen Keri en ik aan onze sessie begonnen, was ze radeloos. Ze 
had een pakje tissues in haar ene hand, en met de andere hand 
veegde ze voortdurend haar lopende neus schoon of depte ze 

haar natte ogen droog. Haar huid was rood en schilferig. Haar haar 
was levenloos en vlassig. Ik had mezelf amper voorgesteld, toen ze 
eruit gooide: “Ik ben zo’n puinhoop!”

Tijdens ons gesprek zag ik dat Keri al het een en ander over haar 
situatie begreep. Ze wist al waardoor ze zo ziek was: chemische stof-
fen. “Van een vleugje verflucht ga ik al piepend ademhalen”, zei ze, 
terwijl ze haar best deed om zichzelf met de tissues een beetje op te 
lappen. “Elke keer als ik de keukenvloer schoonmaak, krijg ik tranen 
in mijn ogen. Ik kan niet eens een shampoo of stuk zeep vinden waar 
ik geen uitslag van krijg. Ik heb al die troep het huis uit gegooid, maar 
elke dag lijkt het wel alsof ik weer ergens anders op reageer. Ik heb het 
gevoel dat ik gek word, maar dat ben ik toch niet?”

Nee, stelde ik haar gerust. Op basis van haar symptomen durfde ik 
te wedden dat Keri minimaal één vuil gen had. Ik vermoedde een of 
meer SNP’s in haar GST of GPX. Dat zijn de genen die ons helpen bij 
het gebruik van glutathion, een belangrijke stof voor de ontgifting die 
ons lichaam zelf produceert. Zonder glutathion kunnen we heel moei-
lijk toxinen uitscheiden. En in onze moderne wereld zijn we voortdu-
rend door toxinen omringd. Er zitten industriële chemicaliën en zware 
metalen in onze lucht, ons water, onze shampoo, onze gezichtscrème, 
onze voeding, onze vaatwastabletten, onze wasmiddelen, en ga zo 
maar door.

Ja, je genen zijn je dankbaar als je biologische producten koopt 
en alleen groene producten gebruikt. Dat is een goed begin. Maar je 
lichaam moet ook de toxinen uitscheiden die je niet kunt vermijden. Wat 
dacht je bijvoorbeeld van de 11.000 liter lucht die je elke dag inademt, 
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de acht glazen water die je elke dag drinkt en de 2 kilogram voedsel 
die je dagelijks consumeert? Die bevatten allemaal minimaal enkele 
van de 129 miljoen(!) industriële chemicaliën2 die op dit moment gere-
gistreerd staan. En het uitscheiden van die chemicaliën is bijna onmo-
gelijk als je GST/GPX-gen vervuild is. (Doordat het zonder genetische 
test moeilijk is om te bepalen welke van deze twee sterk aan elkaar 
gerelateerde genen de schuldige is, verwijs ik ze vaak samen en noem 
ze het GST/GPX-gen.) 

Als je andere vuile genen hebt, is het hele proces nog moeilijker. Om 
van haar symptomen af te komen, moest Keri meer doen dan biologi-
sche producten kopen. Ze moest haar genen schoonmaken.

Jamal was erg nerveus, en terecht. Hij klopte bij mij aan omdat zijn 
grootvader en oom aan een hartaanval waren overleden toen ze nog 
maar in de vijftig waren. En Jamals 56-jarige vader was vanwege hart-
problemen ook al onder behandeling van een arts.

“Ik wil graag begrijpen wat er in mijn familie precies aan de hand 
is”, zei Jamal tegen me. “Ik heb het gevoel dat me een doodvonnis te 
wachten staat, en ik wil niet als volgende aan de beurt zijn.”

Nee, stelde ik Jamal gerust, er stond hem zeker geen doodvonnis te 
wachten. En ik was onder de indruk doordat hij zo proactief was en het 
heft in eigen hand nam. Ja, gezien het aantal hartproblemen dat in zijn 
familie voorkwam, was hij waarschijnlijk geboren met een vuil NOS3, 
een gen dat een belangrijke rol speelt bij de hartfunctie en bloedcircu-
latie. Het medische verleden van zijn familie illustreerde duidelijk hoe 
erfelijkheid je gezondheid kan beïnvloeden.

Kan beïnvloeden, maar dat hoeft niet. Er wachtte een wereld van 
nieuwe voedings- en leefstijlkeuzen op Jamal en zijn vader, opties die 
veel verder gingen dan de opties die ze van hun arts hadden gekregen.

“Je hebt de eerste stappen gezet, maar je kunt nog veel meer doen”, 
zei ik tegen hem. “Je hebt alleen maar de juiste hulpmiddelen nodig.”

Taylor worstelde al zolang ze zich kon herinneren met depressies. 
Als kind was ze vaak humeurig en ontroostbaar. Tijdens haar studie 
worstelde ze met depressies en angststoornissen.
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Een van haar ergste problemen, zei ze, was het feit dat ze verstijfde 
van angst als ze een presentatie moest geven of een toets moest 
maken. Stof die ze perfect beheerste als ze ontspannen was leek 
zomaar uit haar hoofd te vliegen als ze onder druk stond.

Ik herkende Taylors faalangst omdat ik die al bij zoveel andere pa-
tiënten had gezien, en bij mezelf. Ik herkende ook haar stemmingswis-
selingen, die sombere dagen waarop het leek dat er nooit meer iets 
goed zou komen. Op basis van haar symptomen was ik er vrij zeker 
van dat ze een vervuild MTHFR-gen had.

“Als je MTHFR-gen vervuild is, kan het je mentale en fysieke gezond-
heid op meerdere manieren verstoren”, zei ik tegen Taylor. Dat komt 
doordat dit gen van wezenlijk belang is voor een van de belangrijkste 
biologische processen in het lichaam: methylatie. Als gevolg daarvan 
veroorzaakt een vuil MTHFR niet alleen angst en depressie, maar nog 
veel meer andere symptomen, waaronder gewichtstoename, hoofd-
pijn, vermoeidheid en hersenmist. Het schoonmaken van een ver-
vuild MTHFR is een wezenlijke stap naar het in balans brengen van 
je gemoedstoestand, het verbeteren van je prestatievermogen en het 
ondersteunen van je gezondheid.

In eerste instantie voelde Taylor zich ontmoedigd doordat ze waar-
schijnlijk met een vervuild gen was geboren. “Dus ik ben een of andere 
mutant of zo?”, vroeg ze me. Maar toen ik uitlegde dat iedereen een of 
meerdere van de vuile genen heeft die in dit boek worden genoemd, 
werd ze enthousiast over het vooruitzicht dat ze haar depressie en 
angststoornis voor het eerst van haar leven de baas kon worden.

Keri, Jamal en Taylor worstelden allemaal met vuile genen, de oor-
zaak van hun gezondheidsproblemen. Als jij van een of meer sympto-
men die op bladzijde XVIII en XIX genoemd worden last hebt, worden 
jouw gezondheidsproblemen waarschijnlijk ook door vuile genen ver-
oorzaakt.

Zo verstoren vuile genen je gezondheid

De kans is groot dat jij en je arts niet zo snel denken dat je genen 
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een actieve, dynamische factor vormen die je huidige gezondheid 
beïnvloedt. Je genen lijken een onveranderlijke, onvermijdelijke verza-
meling geprogrammeerde instructies te zijn die je bij je conceptie van 
je ouders hebt meegekregen.

Ik zou graag zien dat je daar anders over gaat denken. In plaats van 
je genetisch erfgoed te zien als een vaststaande verzameling instruc-
ties uit het verleden, die als het ware in steen zijn gebeiteld en van 
generatie op generatie zijn doorgegeven, zou ik graag willen dat je 
je genen ziet als actieve deelnemers die altijd op je gezondheid van 
invloed zijn. Op dit moment, terwijl je dit leest, geven duizenden genen 
in je lichaam allerlei instructies, aan je brein, spijsverteringskanaal, 
huid, hart, lever en vele andere aspecten van je anatomie. 

Die genetische instructies geven vorm aan elk facet van wat je 
ervaart en aan je gezondheid, en je genen geven die instructies elke 
seconde van de dag. Elke keer dat je ademhaalt, elke keer dat je iets 
aanraakt, elke keer dat je iets denkt, geef je je genen instructies, en ze 
reageren daarop.

Stel dat je een uitgebreide lunch eet. Het is eigenlijk te veel, meer 
dan je lichaam aankan. Oeps! Je genen worden overbelast. Ze wanke-
len onder de last van al dat voedsel. Ze zeggen tegen je stofwisseling 
dat die flink terug moet schakelen. Ze kunnen moeilijk methyleren, 
een essentieel proces dat bij minimaal tweehonderd functies in je 
lichaam betrokken is, zoals het herstel van huidweefsel, de spijsverte-
ring, de ontgifting, een evenwichtige gemoedstoestand en een helder 
denkvermogen. 

Als gevolg van die te grote maaltijd worden er honderden instruc-
ties op een andere manier gegeven, en die manier is niet goed. Wel-
licht zeg je tegen jezelf dat je die avond ter compensatie van de lunch 
een lichte maaltijd zult eten, en misschien doe je dat ook wel. Maar 
daarmee doe je de schade die je tijdens de lunch hebt aangericht niet 
teniet, want toen voorzag je je genen niet van de juiste omstandighe-
den die ze nodig hebben om hun werk goed te doen.

Of stel dat je gisteravond laat bent opgebleven. Je speelde bijvoor-
beeld een videogame of je zat e-mails te beantwoorden of je bekeek 
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een aantal afleveringen van je favoriete serie. Nu gaat de wekker af en 
kun je amper uit bed komen. “Ik haal het dit weekend wel in”, beloof je 
aan jezelf, en misschien doe je dat ook wel. Maar ondertussen leven je 
genen in het hier en nu en zijn niet zo blij met dat slaaptekort. Ze geven 
instructies die je spijsvertering veranderen, die van invloed zijn op je 
stemming, je stofwisseling en je brein, waardoor je gezondheid nu, dus 
niet toen je geboren werd, maar nu, een beetje wordt aangetast.

Natuurlijk is het zo dat als je meestal normale porties eet, een goede 
nachtrust hebt, je blootstelling aan toxinen zo veel mogelijk beperkt 
en ervoor zorgt dat je zo weinig mogelijk stress hebt, het niet zo erg 
is als je af en toe veel eet of laat naar bed gaat. Je genen reageren 
daar dan wel anders op dan gebruikelijk, maar je lichaam is sterk en 
veerkrachtig en kan die extra uitdaging wel aan. Als een gen aan het 
wankelen wordt gebracht, schiet een ander gen te hulp. Als dat tweede 
gen wankelt, neemt een derde gen het over. Je lichaam heeft aardig 
wat back-ups, wat natuurlijk fantastisch is.

Maar als jij consequent slechte werkomstandigheden voor je genen 
veroorzaakt, geven ze consequent slechte instructies. Waarom? 
Omdat het ene na het andere back-upgen moet inspringen, en voor 
je het weet hebben te veel genen het moeilijk. Daar lijdt je gezondheid 
onder, en in veel te veel gevallen kan je arts alleen maar medicijnen 
voorschrijven om je symptomen te bestrijden.

Ik wil iets beters voor jou, iets veel beters. Ik wil dat je je genen geeft 
wat ze nodig hebben om de instructies voor een perfecte gezondheid 
te kunnen geven. Ik wil dat je ‘eerstelijnsgenen’ zo vaak mogelijk opti-
maal werken, zodat je back-upgenen zo weinig mogelijk worden aan-
gesproken. 

Ik wil dat al je genen vlot samenwerken zodat je een glanzende huid, 
een gezond gewicht, heel veel energie en een heldere, scherpe geest 
hebt. Ik wil dat je je kalm voelt en enthousiast, en dat je het gevoel 
hebt dat je ertegenaan kunt gaan. En ik wil dat je ’s nachts zo diep 
slaapt dat je je elke ochtend fantastisch voelt. Als jij dat voor jezelf wilt, 
luister dan goed: Je bereikt een optimale gezondheid als je je genen 
ondersteunt.
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Twee soorten vuile genen

Je hebt twee soorten vuile genen, die een breed scala aan sympto-
men en stoornissen kunnen veroorzaken.

Sommige genen worden ‘vuil geboren’
De wetenschappelijke naam voor een gen dat bij je geboorte al vuil 

is, is een genetisch polymorfisme, wat een deftige manier is om een 
‘genetische variatie’ te beschrijven. Zoals we in de inleiding zagen, 
worden deze genen in het Engels ook wel single-nucleotide polymor-
phisms genoemd, of SNP’s (uitgesproken als ‘snips’). 

Deze vervuilde genen, waarvan iedereen er meerdere heeft, kunnen 
een sterk effect op je lichaam en brein hebben. Ze bepalen mede of 
je zwaar of slank bent, futloos of energiek, depressief of optimistisch, 
angstig of kalm.

We hebben ongeveer twintigduizend genen3 in ons lichaam. Er zijn 
meer dan tien miljoen genetische polymorfismen (SNP’s)4 bekend, en 
één persoon kan er wel 1,2 miljoen hebben. Van slechts veertigdui-
zend is echter bekend dat ze de functie van je genen kunnen wijzigen. 
In dit boek concentreren we ons op de belangrijkste SNP’s in de zeven 
genen die het sterkst een effect op je gezondheid kunnen hebben. 

Ik heb voor deze ‘Super Zeven’ gekozen, omdat elk van hen hon-
derden andere genen beïnvloedt. Als een of meerdere van deze zeven 
genen vuil zijn, kun je er zeker van zijn dat ze je andere genen ook 
vervuilen.

Als mijn cliënten voor het eerst te horen krijgen dat ze met SNP’s 
geboren zijn, raakt een groot aantal van hen van streek. Taylor zei 
bijvoorbeeld: “Ik heb het gevoel dat ik een mutant ben.” Maar in feite 
zijn we allemaal mutanten, dat wil zeggen dat iedereen heel veel SNP’s 
heeft. Dat hoort gewoon bij de magnifieke verscheidenheid binnen het 
menselijk ras en maakt het mogelijk dat iedereen uniek is.

Het goede nieuws is dat als je eenmaal weet welke SNP’s je hebt, je 
je gezondheidsproblemen veel beter begrijpt, en hetzelfde geldt voor 
je emotionele problemen. Als je last hebt van migraine, ’s nachts niet 
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goed in slaap kunt vallen of heel snel je zelfbeheersing verliest, kan dat 
best eens door SNP’s worden veroorzaakt. SNP’s spelen ook een rol bij 
angststoornissen, depressies, prikkelbaarheid, workaholisme, obses-
sief gedrag, concentratieproblemen, problemen met ontspannen en 
nog veel meer dingen waarvan je nooit hebt beseft dat ze een gene-
tische of biochemische basis hebben. SNP’s kunnen ook een positief 
effect hebben, zoals grenzeloze energie, een goed humeur, enthousi-
asme, toewijding, vastberadenheid en een vlijmscherpe focus.

Het echte goede nieuws is dat je met je SNP’s kunt samenwerken, 
de positieve effecten kunt versterken en de negatieve effecten kunt 
intomen. Met behulp van het Schone genen-protocol kun je je leefstijl, 
eetpatroon en leefomgeving aanpassen, zodat je de positieve effecten 
stimuleert en de negatieve effecten in bedwang houdt. Hierdoor zul je 
merken dat wat je ooit als normaal zag, dat helemaal niet is. Fantas-
tisch toch?

Sommige genen ‘gedragen zich vervuild’
Soms veroorzaakt een gen zonder een SNP toch een probleem bij 

je. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat je genen niet door de juiste 
voedingsstoffen, leefwijze of leefomgeving worden ondersteund die ze 
nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren. Voorbeelden hier-
van zijn te weinig vitaminen, te weinig slaap, te veel chemische stoffen, 
te veel stress. Een gezonder eetpatroon en gezondere leefstijl kunnen 
je genen tot ander gedrag inspireren.

De wetenschappelijke naam hiervoor is genexpressie: de manier 
waarop je genen tot uitdrukking komen als reactie op je omgeving, 
eetpatroon, leefstijl en manier van denken. Afhankelijk van welk gen 
tot uitdrukking komt, en hoe, kun je gezond en energiek zijn en stra-
len. 

Aan de andere kant kun je ook allerlei symptomen hebben, zoals 
obesitas, angst, depressie, acne, hoofdpijn, vermoeidheid, pijnlijke 
gewrichten en een slechte spijsvertering. Als je genen vuil genoeg zijn, 
kun je zelfs ernstige aandoeningen hebben, zoals auto-immuunziek-
ten, diabetes, hart- en vaatziekten en kanker.

Opnieuw schiet het Schone genen-protocol je te hulp. Als je je genen 
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met het eetpatroon en de leefstijl ondersteunt die ze nodig hebben, 
gedragen ze zich schoon in plaats van vuil, en kun je een zo optimaal 
mogelijke gezondheid, geesteshouding en leven tot stand brengen.

Maak kennis met je vuile genen

Hier zijn de zeven genen − ik noem ze de Super Zeven − waar we ons 
in dit boek op richten. Ik heb deze genen gekozen omdat ze bij veel 
mensen vervuild zijn, goed zijn onderzocht en het meeste effect op je 
lichaam hebben. Als deze genen vuil zijn, of dat nu al bij je geboorte zo 
was of dat ze zich later vervuild zijn gaan gedragen, raakt de rest van 
je genen ook vervuild. Ze kunnen echter gemakkelijk door middel van 
je eetpatroon en leefstijl schoongemaakt worden.

Als je met vervuilde genen geboren wordt, heeft dat zowel positieve 
als negatieve kanten. Ze verhogen je risico op gezondheidsproblemen, 
maar ze dragen ook bij aan de vorming van je persoonlijkheid, ze acti-
veren sterke punten, maar ook zwakke punten. Het is de bedoeling dat 
je met je eetpatroon, blootstelling aan chemische stoffen en leefstijl 
aan de slag gaat, zodat je de positieve aspecten bevordert, terwijl je de 
negatieve aspecten zo veel mogelijk in toom houdt.

 MTHFR, het belangrijkste gen voor de methylatie

Dit gen zorgt ervoor dat je kunt methyleren, een essentieel proces 
dat van invloed is op je stressrespons, ontstekingsreacties, hersen-
chemie, energieproductie, immuunrespons, ontgifting, productie van 
antioxidanten, celherstel en genexpressie.

Als MTHFR bij je geboorte al vervuild is:

Positieve kanten: intensiteit, alertheid, productiviteit, focus, beter 
DNA-herstel, kleinere kans op dikkedarmkanker5.

Negatieve kanten: depressie, angst, auto-immuunziekten, migraine, 
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verhoogd risico op maagkanker6, autisme, zwangerschapscomplica-
ties, het syndroom van Down, geboorteafwijkingen en hart- en vaat-
ziekten zoals hartaanvallen, beroerten en trombose.

 COMT, het gen waarvan de SNP’s mede bepalen of je gefocust 
en opgewekt bent, of relaxed en kalm

COMT en zijn SNP’s hebben een krachtig effect op je gemoedstoe-
stand, focus en hoe je lichaam met oestrogeen verwerkt. Oestrogeen 
speelt een belangrijke rol bij de menstruatiecyclus, vleesbomen en 
oestrogeengevoelige tumoren.

Als COMT bij je geboorte al vervuild is:

Positieve kanten: focus, veel energie en grote alertheid, vrolijke 
stemming, glanzende huid.

Negatieve kanten: prikkelbaarheid, slapeloosheid, angst, vleesbo-
men, een verhoogd risico op oestrogeengevoelige tumoren, faalangst 
bij toetsen, neurologische stoornissen, migraine, PMS, ongeduld, 
gevoeligheid voor verslaving.

 DAO, het gen waarvan de SNP’s je overgevoelig kunnen maken 
voor bepaalde voedingsmiddelen en chemische stoffen

Als dit gen vervuild is, beïnvloedt het je reactie op de histamine die 
in veel voedingsmiddelen zit en die ook door sommige darmbacteriën 
wordt geproduceerd. Dit heeft effect op je gevoeligheid voor voedings-
middelen en op allergische reacties.

Als DAO bij je geboorte al vervuild is:

Positieve kanten: je bent je direct bewust van de aanwezigheid van 
allergenen in voedingsmiddelen die een allergische reactie veroorza-
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ken (zodat je ze kunt schrappen voordat ze ernstige problemen op de 
lange termijn veroorzaken7).

Negatieve kanten: voedselovergevoeligheden, zwangerschapscom-
plicaties, het lekkendedarmsyndroom, allergische reacties, risico op 
ernstigere aandoeningen, zoals auto-immuunziekten.

 MAOA, het gen dat van invloed is op stemmingswisselingen en 
hevige trek in koolhydraatrijke voedingsmiddelen

Dit gen speelt een rol bij de regulering van je dopamineniveau, nore-
pinefrineniveau en serotonineniveau. Dit zijn belangrijke stoffen in het 
brein die van invloed zijn op je gemoedstoestand, alertheid, energie, 
gevoeligheid voor verslavingen, zelfvertrouwen en slaap.

Als MAOA bij je geboorte al vervuild is:

Positieve kanten: energie, zelfvertrouwen, focus, hoge productivi-
teit en ‘extatische’ vreugde.

Negatieve kanten: stemmingswisselingen, hevige trek in koolhy-
draatrijk voedsel, prikkelbaarheid, hoofdpijn, slapeloosheid, verslavin-
gen.

 GST/GPX, kan/kunnen ontgiftingsproblemen veroorzaken

Een vervuild GST of GPX is van invloed op het vermogen van het 
lichaam om chemicaliën uit te scheiden.

Als GST/GPX bij je geboorte al vervuild is:

Positieve kanten: je bent je direct bewust van chemicaliën die 
schadelijk kunnen zijn (voordat ze de kans hebben om je echt ziek te 
maken), betere reactie op chemotherapie.

Negatieve kanten: overgevoeligheid voor chemische stoffen die 
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schadelijk kunnen zijn (met reacties die variëren van milde sympto-
men tot ernstige auto-immuunaandoeningen en kanker), verhoogde 
schade aan DNA (met als gevolg een verhoogd risico op kanker).

 NOS3, het gen dat hartproblemen kan veroorzaken

NOS3 is van invloed op je productie van stikstofmonoxide, dat een 
belangrijke rol speelt bij de gezondheid van het hart en van invloed is 
op processen zoals de bloedstroom en vorming van bloedvaten.

Als NOS3 bij je geboorte al vervuild is: 

Positieve kanten: verminderde vorming van bloedvaten (angioge-
nese) bij kanker, zodat de groei van de kanker wordt tegengegaan.

Negatieve kanten: hoofdpijn, hoge bloeddruk, kwetsbaarheid voor 
hartaandoeningen en hartaanvallen, dementie.

 PEMT, het gen dat je celmembranen en lever ondersteunt

Dit gen beïnvloedt het vermogen van je lichaam om fosfatidylcho-
line te produceren. Dit is een essentiële verbinding die je nodig hebt 
voor je celmembranen, galstroom, de gezondheid van je spieren en de 
ontwikkeling van je hersenen.

Als PEMT bij je geboorte al vervuild is:

Positieve kanten: meer ondersteuning voor de methylatie, een 
betere reactie op chemotherapie.

Negatieve kanten: galblaasstoornissen, bacteriële overgroei in de 
dunne darm (SIBO), zwangerschapscomplicaties, zwakke celmembra-
nen, spierpijn.
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Waardoor gedragen je genen zich vervuild?

Zelfs als je geen SNP’s in een of meerdere van deze zeven genen 
hebt, kun je die genen vervuilen als je het verkeerde eetpatroon of 
de verkeerde leefstijl hebt. Het gevolg daarvan is dat deze genen hun 
werk niet goed kunnen doen, zoals voedingsstoffen omzetten, de che-
mische balans van je hersenen in stand houden, beschadigde cellen 
herstellen en nog veel meer andere taken. Wat gebeurt er dan precies? 
Je wordt zwaarder, je voelt je futloos, je wordt depressief, je wordt ang-
stig, je kunt je niet meer goed concentreren, je krijgt acne, je krijgt 
hoofdpijn … de lijst is eindeloos.

Als je bijvoorbeeld maagzuurremmers slikt, verstoor je de functie 
van veel belangrijke genen, waaronder MTHFR, MAOA en DAO. Als je 
metformine slikt, een medicijn dat door veel diabetici wordt gebruikt, 
verstoor je de functie van je MAOA en DAO. Anticonceptiepillen, hor-
moonvervangende therapie en zelfs bio-identieke hormonen kunnen 
je MTHFR en COMT belasten.

Zelfs als je geen medicijnen slikt, kan je genexpressie worden ver-
stoord door een ongezond eetpatroon, te weinig beweging, te veel 
beweging, onvoldoende slaap, toxinen uit je omgeving en dagelijkse 
stress. En dat zijn nog maar de meest voorkomende problemen. Om 
een lang verhaal kort te maken: er is een hele waslijst van factoren die 
je genen mogelijk vervuilen, en je arts heeft daar waarschijnlijk totaal 
geen idee van.

Om de zaak nog erger te maken is het zo dat elke extra factor die je 
genen vuil maakt op het totaalbeeld van invloed is. Dus als je alleen 
maar te veel suiker eet, is dat een probleem. Maar als je ook te veel 
koolhydraten eet, heb je twee problemen, die samen een veel breder 
en ingewikkelder effect hebben. Als je dan ook nog niet goed slaapt, 
richt je nog meer schade aan. En als daar ook nog stress bij komt, is 
het probleem nog groter! 

Voor je het weet heb je een cumulatief effect in gang gezet, waar-
door het hele probleem nog ernstiger wordt. In plaats van 1 + 1 + 1 + 1 
= 4, geldt dan: 1 + 1 + 1 + 1 = 50.

Waarom? Omdat al je genen een wisselwerking met elkaar aangaan. 
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Als het ene gen vuil wordt, functioneert het niet goed, waardoor andere 
genen te hulp schieten. Die genen worden ook vuil. Je lichaam bestaat 
niet uit losstaande compartimenten die los van elkaar functioneren. Je 
lichaam is één fantastisch interactief systeem waarin problemen zich 
enorm snel verspreiden en verergeren.

Het goede nieuws is dat gezondheid zich ook op een fantastische 
manier kan verspreiden en kan toenemen. Als je je vervuilde genen 
schoonmaakt, voel je je beter dan je je ooit had kunnen voorstellen. Je 
gemoedstoestand verbetert, en die chronische spierpijn verdwijnt. Je 
hersenmist trekt op, je hebt veel meer energie. Je allergiesymptomen 
verdwijnen, en je valt af.

Daarom wil ik zo graag dat je je genen schoonmaakt. Als je vuile 
genen bij je geboorte schoon waren, maar vervuild zijn geraakt, krijg 
je een enorme kick als je ze schoonmaakt. En als sommige van je 
genen bij je geboorte al vervuild waren, kan het een wereld van ver-
schil maken als je ze de juiste steun biedt.

Waardoor raken je genen vervuild?

Eetpatroon
•	 Te veel koolhydraten
•	 Te veel suiker
•	 Te veel eiwitten
•	 Onvoldoende eiwitten
•	 Onvoldoende gezonde vetten
•	 Een tekort aan voedingsstoffen die je genen nodig hebben om 

goed te kunnen functioneren, zoals B-vitaminen, vitamine C, 
koper en zink

Beweging
•	 Zittende leefstijl
•	 Overmatige training
•	 Elektrolytentekort
•	 Dehydratatie
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Slaap
•	 Onvoldoende diepe, herstellende slaap
•	 Laat naar bed gaan, laat opstaan
•	 Onregelmatig slaappatroon

Toxinen in je omgeving
•	 ‘Vervuilde’ voeding
•	 ‘Vervuild‘ water
•	 ‘Vervuilde‘ lucht, met inbegrip van binnenlucht
•	 ‘Vervuilde‘ producten: sprays, schoonmaakmiddelen, 

cosmetica, verf, pesticiden, herbiciden

Stress
•	 Fysieke stress: langdurige ziekte, chronische infecties, 

voedselintolerantie/-allergieën, onvoldoende slaap
•	 Psychische stress: problemen op het werk, thuis, met dierba-

ren, met het leven zelf

Onze toxische omgeving

In hoofdstuk 6 gaan we dieper in op de rol van chemicaliën, maar ze 
spelen zo’n grote rol bij de vervuiling van je genen, dat ik er nu ook al 
iets over moet zeggen.

Als deskundige op het gebied van milieugeneeskunde is het mijn 
plicht om je het slechte nieuws te geven: met de industriële chemica-
liën in onze lucht, ons water, ons voedsel en allerlei producten is het 
helemaal uit de hand gelopen. Ons lichaam is niet bestand tegen die 
chemische belasting en voor iedereen geldt dat zijn of haar genen, 
ongeacht waarmee je bent geboren, onder deze last wankelen.

Was het maar zo, dat je alleen maar een filter op je kraan hoefde te 
zetten of in de supermarkt alleen maar biologische producten hoefde 
te kopen! Maar hoe zit het met het kankerverwekkende BPA-laagje dat 
op je vingers terechtkomt als je een kassabonnetje accepteert? En 
hoe zit het met de formaldehydedampen uit je meubels van geperst 
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hout, of de toxische PFC’s in je tapijten? En de chemische stoffen die 
door het kopieerapparaat op kantoor worden uitgestoten, of de nega-
tieve effecten van fluorescerend licht en elektromagnetische velden 
op je eigen biochemie, of al die keren dat je op een dag met plastic in 
aanraking komt?

Als je slechts één, of twee, of zelfs twintig keer per dag aan deze 
stoffen zou worden blootgesteld, zou het veel gemakkelijker voor je 
lichaam zijn om al die toxische effecten van zich af te schudden. Maar 
het gaat om honderden keren, misschien wel duizenden keren, en je 
lichaam is daar niet tegen bestand. 

Je moet weten dat er meer dan 129 miljoen(!) industriële chemi-
caliën zijn geregistreerd, en veel van deze stoffen komen in de lucht 
terecht. Elke keer dat je inademt, krijg je in wezen een toxische soep 
binnen. Geen wonder dat je genen het moeilijk hebben!

Ik kan je vertellen hoe je de genen die vuil zijn geworden schoon kunt 
maken. En ik kan je vertellen hoe je de genen die vanaf je geboorte al 
vuil zijn extra kunt ondersteunen. Maar soms voel ik me als een van 
die tekenfilmfiguren die als een gek probeert water uit een lekke boot 
te scheppen, maar waarbij het ene na het andere lek verschijnt. 

Ik blijf proberen om die genen schoon te maken, maar de chemische 
stoffen in ons voedsel, onze lucht, ons water en de producten die we 
gebruiken maken ze weer vies. Ons voedsel uit de bio-industrie en van 
chemicaliën doordrongen omgeving zetten de expressie van talloze 
genetische problemen in gang die vroeger met rust gelaten werden, 
en daarnaast voorkomen ze de expressie van genen die vroeger goed 
functioneerden.

Dat is een van de belangrijkste redenen waarom steeds meer mensen 
chronisch ziek worden. Denk bijvoorbeeld aan obesitas, diabetes, hart- 
en vaatziekten, allergieën, auto-immuunaandoeningen en kanker. Dat 
komt doordat de genen die bij je geboorte al vuil waren en honderd 
jaar geleden, of vijftig jaar geleden, of zelfs twintig jaar geleden, voor 
geen enkel probleem hadden gezorgd, dat nu wel doen. 

En zelfs de genen die bij je geboorte schoon waren worden steeds 
verder vervuild. Zelfs pasgeboren baby’s hebben meer dan tweehon-
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derd chemicaliën in hun lichaam8, dus vanaf dag één al! Daarom wil ik 
graag dat je voor biologische voeding kiest of in ieder geval de minst 
gezonde producten vermijdt9. En dat je het water filtert dat je drinkt, 
waarmee je kookt en waarin je je wast. En daarom wil ik niet dat je 
chemische producten op je huid smeert of je haar ermee wast. 

Daarom wil ik graag dat je de lucht in je huis zuivert, want die is vaak 
toxischer dan de buitenlucht. Dat klinkt raar, maar het is wel zo. En 
ik wil dat je je genen zo goed mogelijk ondersteunt door middel van 
diepe slaap, beweging die goed is voor je lichaam, en stressverminde-
ring en -verlichting.

Het is mogelijk om zelf te bepalen hoe gezond je bent. Maar als je 
het gevoel hebt dat dit een flinke uitdaging is, dan klopt dat.

Het vierweekse Schone genen-protocol

Gelukkig voor ons is er een manier om je genen te ondersteunen, 
om zowel de genen die al bij je geboorte vuil waren als de genen die 
later vervuild zijn geraakt schoon te schrobben. Binnen slechts vier 
weken kun je al heel veel doen om je genen schoon te maken.

Stap 1: Twee weken ‘Soppen en schrobben’

In deze fase maken we al je genen schoon.

 Vul Waslijst 1 (hoofdstuk 4) in: “Welke genen kunnen wel een 
schoonmaakbeurt gebruiken?” Je vult een vragenlijst in − een was-
lijst van symptomen en persoonlijkheidskenmerken − die we als 
basis kunnen gebruiken. Zo komen we erachter welke van je genen 
niet optimaal functioneren, en of ze vanaf je geboorte al vervuild 
waren of zich alleen vervuild gedragen.

 Volg het programma. Je volgt een programma van twee weken dat 
bestaat uit gezonde voeding, voldoende slaap, verminderde bloot-
stelling aan toxinen en stressvermindering. Dit deel van het pro-
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gramma is voor iedereen hetzelfde, omdat het zo goed is voor het 
opruimen van de troep. Als er modder en een aantal vetvlekken 
op je kleding zouden zitten, zouden we die kleding eerst moeten 
Soppen en schrobben om de modder te verwijderen en zouden we 
pas daarna de vetvlekken kunnen verwijderen. Deze fase van het 
Schone genen-protocol werkt ook zo. Ondersteund door tientallen 
heerlijke recepten ben je twee weken bezig met eten, slapen, bewe-
gen, ontgiften en stressvermindering.

Stap 2: Twee weken lang ‘Vlekkenverwijdering’

In deze fase gaan we vlekken verwijderen van genen die al bij je 
geboorte vervuild waren.

 Vul waslijst 2 in (hoofdstuk 14): “Welke genen hebben een extra 
schoonmaakbeurt nodig?” Je vult de tweede waslijst in om te bepa-
len welke genen nog steeds niet schoon zijn, bijvoorbeeld doordat ze 
vanaf je geboorte al vuil waren, of misschien omdat ze nog wat extra 
steun nodig hebben.

 Volg het programma. Nu wordt het een persoonlijke zaak. Op basis 
van je waslijsten ga je verder met het Schone genen-protocol voor je 
eetpatroon en leefwijze. Dat doe je op basis van specifieke aanpas-
singen voor de Vlekkenverwijdering voor genen die nog steeds niet 
schoon zijn.

Stap 3: De rest van je leven schoon blijven

Gedurende de rest van je leven zorg je ervoor dat je genen schoon 
blijven en geef je de genen die vuil zijn de extra aandacht die ze nodig 
hebben.

 Vul Waslijst 2 in: “Welke genen hebben een extra schoonmaakbeurt 
nodig?” Pak die tweede waslijst er om de drie tot zes maanden bij 
om te bepalen welke vuile genen je het leven moeilijk maken.
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 Volg het programma. Houd je aan het gezonde eetpatroon en de 
gezonde leefwijze die je in het vierweekse programma hebt aan-
geleerd, en gebruik je Vlekverwijderingstechnieken als je ze nodig 
hebt.

Het Schone genen-protocol: zo maak je je genen schoon

Hieronder staat je Schone genen-protocol beschreven. Dit is een 
programma dat je gedurende de rest van je leven kunt gebruiken 
om je genen schoon te houden en zo gezond mogelijk te worden 
en blijven. Hoewel je af en toe best de Vlekkenverwijdering uit stap 
2 van het programma zult moeten gebruiken, zijn dit het eetpatroon 
en de leefwijze die je genen gedurende de rest van je leven het 
beste zullen ondersteunen. 

In dit hoofdstuk wordt het Schone genen-protocol als inleiding in 
grote lijnen uitgelegd. Maar vrees niet: verderop in het boek gaan 
we dieper op alle onderdelen van het programma in, zoals je voe-
dingspatroon en beweging.

Voedingspatroon
•	 Eet voldoende eiwitten en gezonde vetten.
•	 Zorg ervoor dat je alle voedingsstoffen binnenkrijgt die je genen 

nodig hebben om goed te kunnen functioneren, zoals B-vitaminen, 
vitamine C, koper en zink.

•	 Schrap zuivelproducten op basis van koemelk, gluten en witte 
suiker uit je voeding en eet niet te veel koolhydraten.

•	 Vermijd voedingsmiddelen die veel pesticiden, herbiciden, conser-
veringsmiddelen en/of kunstmatige ingrediënten bevatten.

•	 Vermijd gefermenteerde voedingsmiddelen, restjes, of voedings-
middelen die veel bacteriën bevatten als je merkt dat ze bepaalde 
symptomen veroorzaken.

•	 Vermijd voedingsmiddelen waar veel histamine in zit: wijn, som-
mige soorten kaas en gerookt vlees en/of pekelvlees en vis als je 
daar gevoelig voor bent.
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•	 Eet niet te veel: stop met eten als je voor 80% vol zit.
•	 Vermijd snacks en eet ’s avonds niet te laat.

Beweging
•	 Zorg voor de hoeveelheid beweging die bij je lichaam past, dus niet 

te veel en niet te weinig.
•	 Beweeg als je goed uitgerust bent en tot je een prettige vermoeid-

heid voelt. Put jezelf niet uit en forceer niets.
•	 Beweeg als het je slaap niet negatief beïnvloedt. Lever geen slaap-

uren in om te kunnen bewegen. Beweeg niet laat in de avond als je 
daardoor niet goed kunt slapen.

Slaap
•	 Maak van een diepe, verkwikkende slaap een prioriteit.
•	 Pas je slaapschema aan de circadiaanse ritmen van de natuur aan: 

om 22:30 uur slapen en zeven of acht uur later wakker worden.
•	 Kijk gedurende het laatste uur voordat je gaat slapen niet meer op 

elektronische schermen.
•	 Scherm je af van kunstlicht of doe het uit. Natuurlijk maanlicht is 

fantastisch.

Toxinen uit je omgeving
•	 Eet biologische voeding of vermijd in ieder geval de ‘smerigste’ 

conventionele voedingsmiddelen.
•	 Filter het water dat je gebruikt om te drinken, koken en baden.
•	 Vermijd het gebruik van chemische huishoudmiddelen en tuinpro-

ducten.
•	 Vermijd alle plasticbekers en bakjes voor je eten en drinken, vooral 

BPA en vooral in de magnetron. Je kunt voedingsmiddelen het 
beste in glas of roestvrij staal bewaren en bereiden.

•	 Houd de lucht in je huis zo schoon mogelijk en houd daarbij in 
gedachten dat binnenlucht vaak ongezonder is dan buitenlucht.

Stress
•	 Let op dingen die fysieke stress veroorzaken, zoals langdurige 
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ziekte, chronische infecties, voedselintoleranties/-allergieën, te wei-
nig slaap.

•	 Verminder en verlicht psychische stress: problemen op het werk, 
thuis, met je dierbaren en in het leven in het algemeen.

Als je al genetische testen hebt gedaan …

Wat als je al genetische testen hebt gedaan en de genen die voor 
problemen zorgen meteen wilt aanpakken?

Geloof me als ik zeg dat je dat beter niet kunt doen.
Als je gezond eet, fantastisch slaapt, toxinen vermijdt en stress op 

afstand houdt, is het mogelijk dat de vuile genen waarmee je bent 
geboren − je SNP’s − je geen problemen bezorgen. Fantastisch toch?

En als je geen optimaal eetpatroon en geen optimale leefwijze hebt, 
gedragen veel van je genen zich alsof ze SNP’s hebben, ook al was dat 
bij je geboorte nog niet zo. Wat?! Ja! Als je zonder een bepaald SNP 
bent geboren, wil dat niet zeggen dat je veilig zit!

Daarom begint je Schone genen-protocol bij de basis, dat wil zeggen, 
een flinke schoonmaakbeurt voor al je genen. Pas dan heeft het zin 
om de problemen aan te pakken die er dan nog zijn door met het voe-
dingspatroon en de leefwijze door te gaan dat je tijdens het Soppen en 
schrobben hebt geleerd. 

Dit Schone genen-protocol heeft al duizenden mensen over de hele 
wereld geholpen. Ik wil dat het ook voor jou werkt. Je behaalt de beste 
resultaten als je dit protocol volgt, ongeacht of je wel of niet genetisch 
bent getest.*

*Als de genetische test uitwijst dat je een ernstige medische aandoening hebt, 

bijvoorbeeld taaislijmziekte (CF), fenylketonurie (PKU) en dergelijke, roep dan de 

hulp van een arts in om die aandoening te behandelen en de verergering van je 

symptomen te voorkomen of uit te stellen.
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Genetische testen: de voor- en nadelen

Een groot aantal van mijn cliënten heeft een genetische test 
laten uitvoeren. Soms is de informatie die daaruit voortkomt 
nuttig, maar vaak zijn de resultaten verwarrend: “Neem grote 
hoeveelheden vitamine X om gen A te ondersteunen, vermijd 
vitamine X volledig om gen B te ondersteunen en consumeer 
matige hoeveelheden vitamine X om gen C te ondersteunen.” 
Hoe kun je nu een aanbeveling zoals deze opvolgen? Helaas 
kunnen artsen in dit geval ook niet veel voor je betekenen.
Dat is een van de belangrijkste redenen waarom ik dit boek heb 
geschreven. Met behulp van dit boek kun je je genen schoon-
maken zonder dat je een genetische test hoeft te laten uitvoe-
ren. Als je een competente professional kent die je kan helpen 
bij het interpreteren van de informatie, kun je de test gerust 
laten doen. En als het Schone genen-protocol niet de gewenste 
resultaten oplevert, moet je wellicht op zoek gaan naar een pro-
fessional die je helpt bij het zetten van eventuele extra stappen.
In de meeste gevallen is een genetische test echter niet nood-
zakelijk. Blijf het Schone genen-protocol gewoon volgen. Dan 
zul je zien dat je gezondheid erop vooruitgaat. Als je eenmaal 
merkt dat het schoonmaken van je genen een gunstig effect 
heeft op je vermoeidheid, slapeloosheid, prikkelbaarheid, 
ADHD, angsten, depressie, gewichtstoename en veel andere 
symptomen, heb je voldoende redenen om dat te vieren!

Waarom hebben we eigenlijk SNP’s?

Aan de ene kant zijn SNP’s vreselijk irritant. Wie zou er nu voor 
kiezen om een gen te hebben dat je angst voedt, obsessief gedrag 
stimuleert, voorkomt dat je in slaap valt of je overgevoelig maakt voor 
bepaalde toxinen? Als je de vrije keuze hebt, waarom zou je dan niet 
voor 100% schone genen kiezen?

Maar zoals we hebben gezien, hebben vuile genen ook positieve 
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kanten. SNP’s in het MTHFR-gen kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen 
dat je heel gefocust10 bent en volhardend bent in het oplossen van pro-
blemen. COMT-SNP’s kunnen je heel veel energie geven en je opge-
wekt maken, waardoor je het leven met een bepaald enthousiasme 
benadert waar veel mensen die een stuk minder energiek zijn jaloers 
op zouden zijn. 

SNP’s in het GST/GPX-gen en DAO-gen waarschuwen je in een 
vroeg stadium voor de zeer schadelijke effecten die bepaalde chemi-
sche stoffen en voedingsmiddelen op je lichaam hebben, waardoor 
je keuzen maakt die op de langere termijn gezonder zijn. Elk vuil gen 
heeft zowel voor- als nadelen.

Wetenschappers vermoeden dat SNP’s niet alleen voor individuen, 
maar ook voor groepen mensen voordelen hebben. Denk even aan 
een kleine groep oermensen die in het bos of op de toendra probeert 
te overleven. Zou het niet handig zijn als een van hen bijzonder heftig 
op in potentie giftig voedsel zou reageren, waardoor de rest van de 
groep wordt gewaarschuwd en het voedsel dus niet zou eten? 

Zou je niet iemand in je groep willen hebben die het nooit opgeeft, 
zodat de groep uiteindelijk tot oplossingen voor problemen komt, of 
een vrouw die extra alert is op gevaarlijke geluiden, terwijl de rest van 
de groep in slaap valt?

Wetenschappers vermoeden ook dat SNP’s zich hebben ontwikkeld 
omdat de mens in zoveel verschillende omgevingen leeft. De mens 
heeft zich over de hele wereld verspreid, en ons lichaam kan zich op 
subtiele (maar zeer belangrijke) wijze aanpassen. SNP’s spelen daar 
mogelijk een belangrijke rol bij.

Tegenwoordig kun je natuurlijk aan bijna alle gewenste voedings-
middelen komen, ongeacht waar je woont, en als je extra ondersteu-
ning nodig hebt, kun je vitaminesupplementen kopen. We zijn dus niet 
meer beperkt tot de leefomgeving die onze voorouders hadden, maar 
je moet wel begrijpen hoe je met de SNP’s waarmee je bent geboren 
moet omgaan. Gelukkig kun je met de juiste informatie al je vervuilde 
genen ondersteunen, ongeacht om welke het gaat.



23

Hoofdstuk 1 − Je vuile genen schoonmaken

Succesverhalen: als je genen schoon worden

Ik moedigde Keri, Jamal en Taylor aan om het vierweekse pro-
gramma te volgen dat jij ook gaat volgen: een breed programma 
waarin je eetpatroon, leefwijze en preventie aan bod komen, zodat je 
je genen schoon kunt Soppen en schrobben. Ze hadden er allemaal 
baat bij, maar in hun eigen tempo en op hun eigen manier.

Keri reageerde bijvoorbeeld goed op het Soppen en schrobben, 
maar ze had nog steeds last van een lopende neus, schilferige huid en 
broos, dof haar. Haar GST/GPX-gen had duidelijk nog wat meer hulp 
nodig. Dus die gaven we haar:

• Ik adviseerde haar om liposomaal glutathion (een supplement dat 
zonder recept verkrijgbaar is) in te nemen en de dosering gelei-
delijk te verhogen. Ze begon met een klein beetje en paste de 
dosering aan haar symptomen aan. Hierdoor werd de (te kleine) 
hoeveelheid glutathion, een belangrijke antioxidant, die haar 
lichaam produceerde aangevuld.

• Keri had op al haar kranen waterfilters gezet, maar ze kon zich 
geen luchtreiniger veroorloven. Doordat bepaalde symptomen 
niet verdwenen, besefte ze dat ze waarschijnlijk last had van 
verontreinigde lucht in haar huis, zoals dampen van meubels, 
tapijten, eetluchtjes, haar gasfornuis, matras en bepaalde huis-
houdelijke producten. Om haar blootstelling aan deze luchtjes te 
verminderen, adviseerde ik haar om tijdens het koken de afzuig-
kap te gebruiken en oliën met een hoog rookpunt te gebruiken. 
De meeste mensen komen via verontreinigde lucht en verontrei-
nigd water in aanraking met bepaalde chemische stoffen die onze 
GST/GPX-genen belasten.

• Keri ging twee keer per week naar de sauna, zodat ze de zooi ‘eruit 
kon zweten’. (Ik vind sauna’s fantastisch. Ze zorgen niet alleen 
voor stressverlichting, maar bevorderen ook de uitscheiding van 
schadelijke chemische stoffen.)
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Na slechts twee weken Vlekkenverwijdering vertoonden Keri’s haar, 
huid en energieniveau een flinke verbetering. Enkele weken later had 
ze ook geen lopende neus meer en kreeg ze een steeds gezondere 
uitstraling. Het werken met haar genen in plaats van tegen haar genen 
had voor het grote verschil gezorgd.

Jamal had ook baat bij het Soppen en schrobben, maar had ook nog 
wat extra werk te doen. Net als Keri slikte hij liposomaal glutathion, en 
daarnaast het supplement PQQ (pyrroloquinoline quinone). Ik advi-
seerde hem ook om zijn inname van arginine te verhogen. Dat is een 
voedingsstof die we nodig hebben om het NOS3-enzym te ondersteu-
nen dat door het NOS3-gen wordt geproduceerd. 

Dus Jamal voegde veel argininerijke voedingsmiddelen aan zijn eet-
patroon toe: rucola, bacon, rode bieten, paksoi, bleekselderij, Chinese 
kool, komkommer, venkel, prei, bladmosterd, peterselie en waterkers. 
Hij viel af, voelde zich beter en, misschien wel het belangrijkst, het 
lukte hem om eindelijk de gedachte los te laten dat zijn genen hem een 
doodvonnis hadden toebedeeld.

“Nu ik weet wat ik moet doen, heb ik het gevoel dat ik met mijn 
genen kan samenwerken, in plaats van me bezorgd te maken over wat 
ze mij kunnen aandoen”, zei hij tegen me. “Maar ik wil nog steeds mijn 
vader helpen. Had ik mijn oom en mijn opa deze informatie ook maar 
kunnen geven.”

Taylors depressie en stemmingswisselingen bleken nogal hardnek-
kig te zijn. Hoewel ze zich na de twee weken Soppen en schrobben 
wel wat beter voelde, was het nog steeds niet om over naar huis te 
schrijven.

Taylor kon haar MTHFR-SNP ondersteunen door veel groene blad-
groenten te eten: salades, boerenkool, mergkool en snijbiet. Maar 
ik wist dat haar depressie het moeilijk voor haar zou maken om vol-
doende gemotiveerd te zijn. Ik wilde haar niet met een taak opzadelen, 
zoals het bereiden van salades en het kopen van groene bladgroenten, 
want zij zou dat als een extra last ervaren. 

In plaats daarvan adviseerde ik haar om twee keer per week een 
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methylfolaatsupplement in te nemen. Dat is een van de actieve 
vormen van folaat/vitamine B11 (en een voedingsstof die essentieel is 
voor het methylatieproces waarvan een goede gezondheid afhankelijk 
is). Ik wist dat als ze zich eenmaal wat beter zou voelen, ze voldoende 
energie zou hebben om haar eetpatroon aan te passen. Dan zou ze 
de dosering van het supplement kunnen verlagen of er helemaal mee 
kunnen stoppen. Ik liet haar ook kurkuma en PQQ slikken, die beide 
haar MTHFR-gen zouden ondersteunen en een gezondere methylatie 
zouden bevorderen.

Bovendien moedigde ik Taylor aan om voorverpakte en bewerkte 
voedingsmiddelen te vermijden, of om in ieder geval te controleren of 
er foliumzuur in zat. Soms krijg je het gevoel dat foliumzuur overal in 
zit, want deze verbinding is een veelvoorkomend additief. Helaas blok-
keert foliumzuur de biochemische routen die methylfolaat normaal 
gesproken gebruikt. Als die routen geblokkeerd zijn, kan je lichaam 
methylfolaat niet gebruiken, ook al zit er veel in je voedingssupple-
menten.

En ja hoor, na een paar dagen methylfolaat geslikt te hebben en foli-
umzuur vermeden te hebben, voelde Taylor zich al beter. Ze had steeds 
minder last van haar depressie. Gedurende de daaropvolgende weken 
bereidde ze meer salades en at ze meer groene bladgroenten, zodat ze 
nog maar één keer per week methylfolaat hoefde te slikken. Als het in 
de loop der tijd nog beter met haar gaat, kan ze wellicht helemaal met 
supplementen stoppen.

“Wow”, zei Taylor tijdens onze recentste afspraak. “Wat een verschil! 
Ik heb het gevoel dat ik een ander mens ben.” Ik zag het met mijn 
eigen ogen: Taylor zag er levendig en enthousiast uit en had vrede met 
zichzelf. Door haar genen te geven wat ze nodig hadden, had ze een 
volledig nieuw leven voor zichzelf gecreëerd.

Je genetische potentieel verwezenlijken

Wat Taylor, Jamal en Keri tot stand brachten wens ik ook voor jou. 
Ik gun het jou ook dat je het Schone genen-protocol gebruikt om je 
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genetische potentieel te verwezenlijken. Ik heb bij heel veel cliënten 
gezien dat het protocol werkt, en ik heb heel veel artsen en zorgverle-
ners geleerd hoe ze het protocol bij hun patiënten kunnen toepassen. 
Het is de snelste, meest efficiënte manier om je gezondheid een flinke 
stimulans te geven, en het is ook een protocol dat je gedurende de rest 
van je leven kunt gebruiken om je genen schoon te houden en een 
optimale gezondheid te bereiken. Ik vind het fantastisch dat ik het met 
je kan delen.

Dit onderzoeks- en werkveld breidt zich enorm snel uit. Ik ben ont-
zettend veel tijd kwijt met het bijhouden van het onderzoek, maar ik 
vind het ontzettend leuk! Als een moeder die al meerdere miskramen 
heeft gehad tijdens een conferentie naar me toe loopt en haar prach-
tige baby aan me laat zien, of als een man me schrijft dat hij voor het 
eerst van zijn leven geen last heeft van depressies en angststoornis-
sen, word ik er weer aan herinnerd hoe belangrijk het is om je genen 
schoon te maken.

Dus laten we beginnen! De volgende stap is dat je wat over genetica 
te weten komt. Geen zware kost hoor! Gewoon wat nuttige kennis die 
je tijdens het proces kunt gebruiken.
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Gengeheimen: 

wat ze je tijdens de biologieles niet vertelden

Toen Jessie en ik aan onze sessie begonnen, was ze kortaf en 
ongeduldig. “Mijn arts heeft me getest en vond SNP’s in mijn 
MTHFR-gen”, zei ze. “Wat moet ik slikken?”

“Wacht even”, antwoordde ik. “Je hebt niet slechts één gen of één 
SNP, je hebt duizenden genen en waarschijnlijk duizenden SNP’s. En 
die communiceren allemaal met elkaar. We kunnen niet zomaar naar 
slechts één SNP kijken. We moeten naar het grotere geheel kijken.”

Jessie leek verward. “Ik dacht dat als ik een SNP had, ik daar het 
juiste supplement voor moest vinden”, zei ze.

Ik schudde mijn hoofd. “SNP’s zijn belangrijk, en bepaalde supple-
menten kunnen bij het aanpakken van bepaalde SNP’s zeker helpen, 
maar een enkel SNP is zelden de enige oorzaak van een gezondheids-
probleem, dus het is niet voldoende om alleen maar een supplement 
te slikken. Met alleen een pil kom je er bij deze aanpak niet. Zoals ik al 
zei moeten we de zaak holistisch bekijken.”

Je dynamische genen: deel 2

In de inleiding heb ik uitgelegd dat je genen op elk moment van elke 
dag instructies aan je lichaam geven. Terwijl je deze woorden leest, 
zeggen je genen tegen je stofwisseling dat die snel of langzaam moet 
verlopen, waardoor je gemakkelijker je energieniveau en gewicht kunt 
vaststellen. 

Ze geven instructies aan je brein met betrekking tot het reguleren 
van je stemming en focus, ze dragen bij aan het bepalen of je angstig 
of kalm bent, depressief of optimistisch, gefocust of met je aandacht 


