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Met alle respect hebben we 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 ver-

trouwd aan. Dat is de enige reden. We respecteren en bewonderen iedere lezer.

       — De redactie

Dit boek is opgedragen aan:

Mijn medeleden van de kankerclub, 
die zich op een onverwachte reis aantroffen en iedere dag 

moedig angst, lijden en onzekerheid tegemoet treden terwijl ze 
voor massale actie om te overleven en te floreren, kiezen.

Mijn ouders, David en Catharine Wark,
die van me houden, me aanmoedigen, in me geloven en 

er altijd voor me zijn geweest. Altijd.

Mijn vrouw, Micah,
die ja tegen me zei, me bij alles heeft bijgestaan en me 

een schitterend gezin heeft gegeven. Je bent de liefde van 
mijn leven en de beste vriendin van de hele wereld.

Mijn dochters, Marin en Mackenzie,
die de grootste vreugde van mijn leven zijn, die mijn 

meest trotse verdiensten zijn en die me 
om hun kleine vingertjes wikkelen.



VI

Chris overwint kanker

Met dank aan de vertaler die achter in het boek een verklarende woorden-
lijst heeft gemaakt voor de uitleg van de (meeste medische) termen die 
gebruikt worden in het boek.
De redactie heeft in het boek - indien relevant - het volgende aangegeven:

* zie verklarende woordenlijst achter in het boek
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Inleiding

Het was vroeg in de ochtend en het licht van een straatlantaarn 
scheen langs de randen van het rolgordijn in onze slaapkamer. 
Dakota, onze blauwogige huskykruising, lag met haar kop op 

haar poten, maar met haar ogen open. Ze staarde me aan met een blik 
van: Wat denk je dat je aan het doen bent? 

Ik probeerde de slaapkamer te verlaten zonder mijn vrouw Micah 
wakker te maken. Micah die naast al haar fantastische kwaliteiten geen 
ochtendmens is en zonder twijfel met dezelfde mate van enthousiasme 
als een beer die uit zijn winterslaap wordt gehaald, zou gaan mopperen 
als ze door mij wakker gemaakt zou worden.

Ik gleed zachtjes mijn bed uit, liep op mijn tenen door de slaapkamer 
en opende langzaam de kastdeur. De wielen van de schuifdeur piepten 
in hun rails. Het geluid was in de stilte bijna oorverdovend. Ik hield mijn 
adem in, pakte mijn schoenen en kleren en bewoog stilletjes naar de 
deur terwijl ik Dakota wenkte om mij te volgen. Ze schudde haar vacht 
uit, waardoor de penningen van haar halsband klingelden en rende 
over de vloer. Micah bewoog in haar slaap en draaide zich om.

Buiten in de ijskoude februarilucht nam ik een diepe ademteug en 
hield die vast totdat ik mijn hartslag in mijn borstkas en hoofd voelde 
kloppen. Toen ademde ik uit, voelde mijn longen leeglopen en begon 
de straat uit te joggen. Mijn lijf voelde raar en ongecoördineerd aan, 
net als de blikken man uit het land van Oz. 

Mijn gewrichten, spieren en pezen werkten weliswaar allemaal 
samen, maar niet zo goed. Het ijzige, gebroken en ongelijke trottoir 
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was intimiderend en gevaarlijk, maar na een minuut of twee hinkjog-
gend de heuvel afgedaald te zijn, begon een en ander soepel te worden 
en nam mijn zelfvertrouwen toe.

Ik ging oostwaarts. Aan het einde van de parkeerplaats scheerde 
de zon over de kruinen van de bomen. De zon scheen warm op mijn 
gezicht en het was alleraangenaamst. Ik ging sneller lopen en strekte 
mijn benen met iedere stap verder totdat ik ze volledig uitstrekte. Toen 
schakelde ik over naar de hoogste versnelling en sprintte naar het licht 
toe. Mijn benen voelden wiebelend en gevaarlijk aan, alsof ze ieder 
moment van mijn lijf af zouden kunnen vliegen. Ik focuste me op het 
onder controle houden ervan. Mijn hart bonsde, mijn longen begonnen 
pijn te doen en mijn benen brandden, maar ik hield vol.

Terwijl ik het parkeerterrein overstak, liepen de tranen uit mijn oog-
hoeken over mijn wangen. De wind bonsde en suisde in mijn oren. Ik 
voelde me weer leven. Ik rende alsof mijn leven ervan afhing. “Ik zal 
blijven leven”, zei ik hardop tegen mezelf. “Ik zal blijven leven.” 

Kanker voorstellen als een strijd of een gevecht geeft blijk van onbe-
grip van de ziekte. Kankercellen zijn geen vreemde indringers. Kanker-
cellen zijn jouw cellen met jouw DNA. Kanker zit niet gewoon in je, het 
is van jou. De aanwezigheid van kankerachtige tumoren is het gevolg 
van een defect in het normale functioneren van je lichaam. 

Beschadigde cellen muteren en beginnen zich abnormaal te gedra-
gen en de systemen om die gemuteerde cellen te herkennen en te 
verwijderen, falen, waardoor die cellen zich snel kunnen delen en de 
omliggende weefsels met laesies − beschadigingen, verwondingen −
en tumoren beschadigd raken. Kanker is een aandoening die door het 
lichaam wordt gecreëerd en die het lichaam kan oplossen, mits het de 
juiste voeding en verzorging krijgt.

Chris Beat Cancer − Chris overwint kanker − was de naam die ik 
jaren geleden voor mijn blog heb gekozen, omdat die pakkend en 
makkelijk te onthouden is en onmiddellijk wordt begrepen. Het is de 
alias waarmee ik door de lezers van het genoemde blog en door mijn 
volgers op social media word geïdentificeerd en is daarom de voor de 
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hand liggende titel voor dit boek. Jaren van onderzoek en bezinning 
hebben mijn perspectief veranderd. Hoewel het waar is dat kankerach-
tige cellen hetzij moeten afsterven dan wel weer naar normaal moeten 
terugkeren, zie ik kanker niet langer als een vijand die overwonnen 
of verslagen dient te worden, of als een strijd die wordt gewonnen of 
verloren.

Kanker is niet iets dat je bestrijdt. Het is iets dat je geneest.

Het doel van dit boek is om je mijn verhaal te vertellen. Om de metho-
den die ik en vele anderen succesvol hebben gebruikt om te genezen, 
uit te leggen en om te delen wat ik over de kracht van voedings- en leef-
stijlgeneeskunde en de valkuilen van de kankerindustrie heb geleerd.

Ik heb de belangrijkste informatie uit mijn eigen ervaringen en 14 
jaar onafhankelijk onderzoek verzameld. Veel van deze informatie 
wordt door de conventionele medische gemeenschap genegeerd of 
verworpen, ondanks een kolossale hoeveelheid wetenschappelijke 
bevestiging en empirisch bewijs. Zoals je zult zien, is in dit boek het 
onderzoek goed gedocumenteerd en vrij beschikbaar voor verdere 
bestudering.

Door de jaren heen heb ik mensen uit de hele wereld ontmoet die 
kanker op een natuurlijke manier, zonder enige medische bemoeie-
nis, hebben genezen en mensen die kanker hadden genezen nadat 
conventionele behandelingen hadden gefaald en ze naar huis waren 
gestuurd om te sterven. Deze mensen zijn niet speciaal. Ze zijn geen 
supermensen. Ze zijn net als jij en ik. 

Dankzij internet en social media ben ik in staat geweest om deze 
mensen te vinden en hun strategieën te vergelijken. Ik heb velen van 
hen geïnterviewd en als je de tijd neemt om van hen te leren en de door 
hen gebruikte methoden te vergelijken, zul je overeenkomsten ontdek-
ken die niet te negeren zijn. De revolutie op het gebied van het genezen 
van kanker is aan de gang. Het keerpunt zit eraan te komen.

Ik ben geen arts of wetenschapper. Ik ben gewoon iemand die voe-
ding en natuurlijke, niet-giftige behandelingen boven chemotherapie 
verkoos. Ik was toen ik de diagnose kreeg betrekkelijk onwetend over 
gezondheid en het menselijk lichaam. Maar ik verslond zoveel infor-
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matie als ik maar kon vinden en ik ontdekte een paar buitengewone 
zaken die mijn leven veranderden en mijn gezondheid herstelden. En 
alles wat ik heb gedaan, kun jij ook doen.

Je kunt je leven veranderen. Maar om je leven te veranderen is vaak 
een verschuiving van je overtuigingen en een heropvoeding nodig. 
We gaan allemaal met een verschillende mate van selectieve onwe-
tendheid door het leven, vooral rondom gezondheid en geneeskunde. 
Onwetendheid is gelukzaligheid, maar kennis vereist verantwoorde-
lijkheid. In werkelijkheid willen we bepaalde dingen soms gewoon 
liever niet weten, omdat kennis betekent dat we moeilijke beslissingen 
moeten nemen.

Wanneer je ogen eenmaal geopend zijn, kun je niet meer terug. En 
wanneer je eenmaal ontdekt dat je vele wegen naar genezing kunt 
inslaan, kan dat opwindend zijn. Maar het kan net zo goed verwarring, 
angst, twijfel en onrust creëren.

Toen mijn dochters nog klein waren, kregen we een zwart-witte 
kitten, Cash genaamd. Toen Cash ongeveer drie maanden oud was, 
nam ik hem mee naar buiten om met ons in de voortuin te spelen. 
Zodra ik naar buiten ging, verstijfde hij en groef hij zijn nagels in mijn 
arm. Ik aaide hem over zijn kop en zijn vacht om hem rustig te krijgen, 
maar het hielp niet.

Toen ik hem op het gras zette, schoot hij in een rechte lijn onder de 
bosjes. En iedere keer dat ik hem weer overhaalde om op het open 
gras te komen, vloog hij weer de bosjes in om zich te verstoppen. Ik 
besefte dat Cash last van overprikkeling had door alle nieuwe beelden, 
geluiden en geuren van de buitenwereld. Hij beschermde zich onbe-
wust tegen het onbekende. 

We namen hem vanaf toen iedere dag mee naar buiten en na een 
paar weken van voorzichtige verkenning klom Cash in bomen, loerde 
op vogeltjes, joeg eekhoorntjes achterna, daagde de buurhonden uit 
en sliep in de zon, zonder angst.

De wereld van gezondheid en genezing kan volkomen nieuw ter-
rein voor je zijn, maar wees niet bang. Stap het onbekende binnen, 
neem alles in je op en neem zoveel mogelijk informatie op. Je hebt de 
macht om te leren en te groeien, om de waarheid af te leiden en om de 
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juiste weg te ontdekken om je leven en gezondheid te herstellen. Deze 
informatie is beschikbaar voor iedereen die haar wil, maar je moet een 
zoeker naar kennis worden. Iedereen die zich voor nieuwe ideeën heeft 
afgesloten en denkt dat hij het allemaal al weet, of dat artsen het alle-
maal weten, kan niet geholpen worden.

De eerste kankerpatiënt waar ik mijn ervaringen en overtuigingen 
mee kon delen was een goede vriendin, Kathy genaamd. Ik heb uitvoe-
rig met haar gesproken over waarom ik voeding en natuurlijke behan-
delingen had verkozen om mijn lichaam op te bouwen en genezing 
ervan te ondersteunen, in plaats van behandelingen die meer schade 
zouden veroorzaken. 

Aan het einde van een lang gesprek zei ze: “Chris, ik weet dat je 
gelijk hebt. Ik weet gewoon dat je gelijk hebt. Ik zou geen chemothe-
rapie moeten doen. Diep vanbinnen heb ik er geen goed gevoel over. 
Chemotherapie is verschrikkelijk − het vergiftigt mijn lichaam. Alles 
wat je zegt klinkt zo logisch ...” 

Maar ze was lichamelijk, geestelijk en emotioneel uitgeput en had 
met een enorme druk van haar gezin en haar artsen te maken. Ondanks 
haar intuïtie en instinct ging ze door met conventionele behandelingen. 
De rest van Kathy’s verhaal is kenmerkend. Aanvankelijk verminderde 
de chemotherapie haar kanker, maar binnen een paar maanden kwam 
de kanker veel erger terug. Ze kreeg nog agressievere behandelingen 
die haar gezondheid vernietigden. Binnen een jaar was ze overleden. 
Ze liet een echtgenoot en drie tienerdochters achter.

Iedere keer dat ik iemand zie lijden en sterven na talloze ronden 
van wrede kankerbehandeling te hebben ondergaan, terwijl anderen 
genezen, versterkt dat mijn beslissing om deze boodschap van hoop 
te delen. Echte hoop. Dat kanker kan worden genezen.

Er bestaat een algemene misvatting dat de aanhangers van natuur-
lijke gezondheid tegen wetenschap zijn, maar dat is niet het geval. Ik 
ben gek op wetenschap. Ik word enthousiast van wetenschappelijk 
onderzoek, met name voedingswetenschap en ik zal in dit boek veel 
wetenschappelijk onderzoek citeren. Het is echter belangrijk dat we 
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wetenschap in het juiste licht bekijken. Wetenschap is geen waarheid. 
Het is een poging om de waarheid te ontdekken. Als wetenschap 
waarheid was, zou zij altijd juist zijn. Maar net als tegenwoordige ver-
halen in het nieuws, zijn er talloze gepubliceerde wetenschappelijke 
onderzoeken die elkaar tegenspreken. Dit heeft bij het grote publiek 
tot een groeiend wantrouwen van de wetenschap geleid.

Een echte wetenschapper is eeuwig op zoek naar de waarheid en 
wordt door nieuwsgierigheid en een honger naar kennis gedreven. 
Hij is iemand die, hoe gepassioneerd hij ook over zijn conclusies en 
overtuigingen is, een open geest handhaaft en altijd vriendelijk en 
nederig bereid is om nieuw bewijs te overwegen. Iemand ook die toe 
kan geven dat hij het bij het verkeerde eind had en zijn mening kan 
veranderen.

Helaas blijkt de wetenschappelijke gemeenschap door de hele 
menselijke geschiedenis heen voortdurend besmet met de ziekte van 
het dogma, in de vermomming van scepsis. Ze houdt arrogant vast 
aan bestaande wetenschappelijke waarheden van de dag die vervol-
gens door de ontdekkingen van hun opvolgers als foutief worden 
bewezen.

Wetenschappelijke kennis is altijd in ontwikkeling, breidt zich immer 
uit en staat zelden vast. Wanneer ik dit schrijf is wereldwijd het groot-
ste voorpaginanieuws dat onderzoekers een nieuw orgaan in het men-
selijk lichaam hebben ontdekt dat het interstitium wordt genoemd. 
Leden van de wetenschappelijke gemeenschap zijn nu in discussie of 
dit wel een orgaan genoemd mag worden.

Met betrekking tot wetenschappelijke publicaties zijn de daarbij 
betrokken mensen van belang. Ondanks de zweem van legitimiteit 
maakt de publicatie van een wetenschappelijk onderzoek in een peer-
reviewed academisch tijdschrift het onderzoek niet per se accuraat, 
waar of betrouwbaar.

Wetenschappelijk onderzoek kan makkelijk verkeerd worden begre-
pen of gemanipuleerd of gefabriceerd zijn. Miljoenen dollars en euro’s 
zijn en zullen worden uitgegeven om wetenschappelijk onderzoek 
te financieren, uitsluitend om een bepaalde agenda te bevorderen. 
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Denk hierbij aan de beruchte onderzoeken die door de tabaksindu-
strie werden gefinancierd en die bewezen dat sigaretten geen kanker 
veroorzaakten − totdat jaren later onbevooroordeeld wetenschappelijk 
onderzoek bewees dat ze dat wel deden.

Wanneer je met wetenschappelijk onderzoek te maken krijgt, zou 
je, voordat je de conclusie accepteert of verwerpt, jezelf op zijn minst 
moeten afvragen wie het onderzoek gefinancierd heeft en wie voor-
deel bij de bevindingen heeft.

In het algemeen zijn onderzoeken die door onafhankelijke onderzoe-
kers worden uitgevoerd betrouwbaarder dan bijvoorbeeld onderzoek 
naar medicijnen dat door de bedrijven die de medicijnen maken, wordt 
gefinancierd. Onderzoeken dus die door onderzoekers zonder belan-
genconflicten, zonder banden met de industrie worden uitgevoerd 
en met conclusies die niet te gelde kunnen worden gemaakt. Maar 
er zijn altijd uitzonderingen. Slechte wetenschap kan jarenlang blijven 
bestaan, maar ik geloof dat goede wetenschap, net als waarheid, uit-
eindelijk zal zegevieren.

Ik wil hiermee zeggen dat ik in dit boek mijn best heb gedaan om 
overtuigend wetenschappelijk bewijs te onderstrepen. Goede weten-
schap uit verschillende bronnen om je te helpen dichter bij de waarheid 
te komen en je in staat te stellen om geïnformeerde keuzen te maken. 
Keuzen om je leven te transformeren en je gezondheid te herstellen.
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Hoofdstuk 1

De jungle in

Gezondheid wordt pas gewaardeerd als er ziekte is.

— D r .  T h o m a s  F u l l e r

Tegen de tijd dat ik 26 werd, was ik afgestudeerd, met de liefde 
van mijn leven getrouwd, had ik 30 huurwoningen gekocht, een 
nieuwe band gestart met plannen om een album op te nemen en 

te gaan toeren, en was ik net teruggebeld om mogelijk lid van de cast 
van een realityshow op NBC te worden.

De zaken gingen goed. Ik had als kind altijd het gevoel gehad dat 
ik voor grootsheid was voorbestemd en mijn dromen om mezelf aan 
de wereld te bewijzen begonnen werkelijkheid te worden. Ik stuiterde 
iedere morgen enthousiast voor het leven uit bed. Ik kon niet wachten 
op wat de toekomst voor mij in petto had. Ik had niet kunnen vermoe-
den dat vijf maanden later al mijn grootse plannen naar de achter-
grond verschoven zouden worden, om te kunnen overleven.

Micah en ik hebben elkaar in de vijfde klas van de middelbare 
school ontmoet. Ze ging die zomer met mijn vriend Russ, maar zij en 
ik hadden elkaar toen nog niet ontmoet. Micah had blonde highlights 
in haar zwarte haar. Ze droeg Vans. En ze had een sticker op haar 
rugzak van een van mijn favoriete bands, The Cure. Ik wist dat ze cool 
was, dus ging ik tijdens de geschiedenisles naast haar zitten. 

Je kon haar makkelijk aan het lachen krijgen, zo erg zelfs dat de 
leraar ons vaak aan tegenovergestelde zijden van de klas zette. Een 
paar maanden later gingen Micah en Russ uit elkaar, maar zij en ik 
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bleven vrienden. We verkeerden in dezelfde sociale netwerken en 
zagen elkaar vaak in het weekend en op lokale rock- en punkfestivals.

Na de middelbare school gingen Micah en ik voor ons eerste jaar 
allebei naar de University of Tennessee-Knoxville. 

De meeste van onze vrienden werden lid van studentenverenigingen 
of disputen, maar geen van beiden waren we in dat leven geïnteres-
seerd, dus trokken we veel met elkaar op. Van het een kwam het ander 
en tegen het einde van het eerste semester waren we officieel een stel. 
Zes jaar later vroeg ik haar op Valentijnsdag ten huwelijk. Drie maan-
den daarna studeerde ik aan de University of Memphis af met een 
graad in business en geen uitzicht op een baan.

Ons huwelijk werd voor september gepland. Micah werkte fulltime 
en woonde op zichzelf, en ik was weer bij mijn ouders gaan wonen 
en werkte parttime met het opvouwen van kleren en het openmaken 
van kleedkamers bij een kledingzaak. Met een trouwdatum in het 
verschiet, voelde ik de druk om een bij mijn graad passende baan te 
vinden en de zaken op de rit te krijgen.

Na een paar sollicitatiegesprekken nam ik een baan bij een bedrijf 
voor financial planning aan. Ik had een fantastische mentor, ontwik-
kelde een paar waardevolle klantenrelaties en verdiende genoeg geld 
om van rond te komen. Maar ik had het zeurende gevoel dat ik het ver-
keerde beroep had gekozen. Ik vond het leuk om mensen te helpen, 
maar was niet gepassioneerd van verzekeringen en investeringen. Het 
was leuk om iedere dag een pak en een stropdas aan te trekken, maar 
het voelde een beetje als een uniform.

Toen ik op zekere dag tijdens een wekelijkse stafvergadering naar 
mijn baas zat te luisteren die een uiteenzetting over investeringsstrate-
gieën gaf en voor de zoveelste keer zijn vochtige oog met de punt van 
zijn stropdas afveegde, besefte ik dat er niemand in de kamer was die 
ik zou willen zijn. Ik kon mezelf niet voor de rest van mijn leven alleen 
maar voor het geld in een beroep voorstellen waar ik niet van hield.

Sinds de universiteit droomde ik er al van om makelaar in onroe-
rend goed te worden en op de piek van mijn ontevredenheid over de 
financiële bedrijfstak kocht ik in 30 dagen tijd 4 huurwoningen. Het 
was een vuurproef, maar ik genoot van alles eromheen. Ik genoot van 
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het najagen van deals en mijn concurrenten voor te zijn. Ik genoot van 
het onderhandelen om de beste prijs te krijgen. Ik genoot van het reno-
vatieproces. Ik hield van het idee om een zaak op te bouwen die me 
uiteindelijk uit de ratrace zou halen en financiële vrijheid zou brengen.

Tegen het einde van dat jaar hadden Micah en ik 17 huurwoningen 
in bezit en stopte ik met financial planning om fulltime met onroerend 
goed bezig te gaan. Dankzij de leiding van een paar edelmoedige men-
toren en de beruchte bubble-producerende, federale leningsprogram-
ma’s waren Micah en ik in staat om in slechts twee jaar tijd 31 huizen 
te kopen. Ik had enorm veel plezier en maakte naam in de onroerend-
goedwereld van Memphis.

In die periode begon ik met mijn oude vriend/drummer/nu zwager 
Brad Bean met zingen en gitaar spelen in een nieuwe band Arma 
Secreta genoemd (Portugees voor geheim wapen). Ik was een realist 
en verwachtte niet veel geld met mijn kunsten te verdienen en ik had 
vier jaar daarvoor voor het laatst serieus in een band gespeeld. Einde-
lijk trad ik weer op en Arma Secreta begon snel populairder te worden.

Die zomer vertelde een andere goede vriend van me, Clay Hurley, 
over een nieuw realityprogramma dat NBC aan het casten was. Hij 
dacht dat dit precies iets voor mij zou zijn en bood aan om me te 
helpen een auditietape te produceren, wat we ook deden. Het auditie-
team vond mijn tape leuk en vroeg me om voor een camera-interview 
naar Nashville te komen.

Ik stofte mijn pak en stropdas af, reed naar Nashville en ontmoette 
twee van de producers in een hotelkamer. Ik had het gevoel dat het 
interview goed ging tot op het einde een van de producers zei: “ Oké 
Chris, ik wil dat je nu rechtstreeks in de camera kijkt en Donald Trump 
vertelt waarom jij denkt dat je de volgende Apprentice bent.”

Die vraag overviel me compleet, omdat ik geen idee had waar dit 
fonkelnieuwe programma over ging, behalve dan dat het te maken 
had met werken voor de onroerendgoedmagnaat Donald Trump. En 
ik voelde me zeer ongemakkelijk om rechtstreeks in de camera te 
praten. Dus zei ik iets doms zoals: “Hallo Donald. Ik ben een echt grote 
fan van je boeken ...” 

De rest is een genante waas. Ik was teleurgesteld dat ik niet werd 



4

Chris overwint kanker

teruggebeld, maar was daar niet erg verbaasd over. En afgewezen te 
worden voor de Apprentice bleek achteraf een zegen te zijn geweest, 
omdat ik een lastig probleempje had.

Ik had een doffe pijn in mijn buik die willekeurig optrad. Het was een 
diepe en vage pijn. Ik voelde hem, maar kon er niet echt mijn vinger 
op leggen. Ook waren er plotselinge steken scherpe pijn waardoor het 
koude zweet me uitbrak. Ik kan me herinneren dat ik dacht: woo, wat 
was dat in ’s hemelsnaam? Dat is niet normaal ... hopelijk is het niets. 
Dit ging uiteindelijk over in: oh oh, daar is het weer.

Omdat ik het druk had en een typische man was die niet naar de 
dokter wilde, heb ik het vele maanden genegeerd, met de gedachte 
dat het waarschijnlijk een zweer was die vanzelf weer over zou gaan. 
Mijn lichaam probeerde me iets te vertellen, maar ik luisterde niet.

Ik was altijd van mening dat het menselijk lichaam ontworpen is om 
zichzelf te genezen. In dit geval ging ik ervan uit dat mijn lichaam dat 
uiteindelijk ook zou doen, omdat het dat altijd al had gedaan. Maar om 
de een of andere reden deed het dat niet. De pijn werd geleidelijk aan 
erger. Ook was mijn ontlasting donker en soms zat er wat bloed in. Ik 
werd vaak midden in de nacht in het koude zweet en met een hevige 
pijn wakker en aandrang om naar het toilet te gaan. In de ochtend 
voelde ik me bij het wakker worden weer goed, wat een deel van de 
reden is waarom ik mijn gang naar de dokter maar uitstelde.

Aandoeningen van het spijsverteringsstelsel zijn met name zo ver-
schrikkelijk, omdat ze je alle vreugde van het eten ontnemen. Wanneer 
eten een bron van pijn wordt, stop je met eten en begint je lichaam uit 
te teren. Met een lengte van 1,88 meter en een gewicht van 68 kilo was 
ik al slank; er hoefden bij mij geen extra kilo’s af. De meeste dagen 
begon de pijn een uur of zo na het avondeten en soms voelde ik hem 
al na de lunch.

De pijn werd erger. Uiteindelijk, na verscheidene nachten als bal 
opgerold op de bank te hebben doorgebracht, kon Micah me overtui-
gen om naar de dokter te gaan. Er werd bloedonderzoek gedaan en 
een röntgenfoto gemaakt, maar ze konden niets anders vinden dan 
een lichte bloedarmoede en ik werd verkeerd gediagnosticeerd met 
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een maagzweer. Toen de medicijnen voor een maagzweer niet hiel-
pen, besloot de gastro-enteroloog − maag-darm-leverarts − om een 
coloscopie en een endoscopie te doen, wat erop neerkomt dat hij een 
endoscoop in ‘de plek waar de zon niet schijnt’ stopte om er rond te 
kijken en er later eentje in mijn keel stopte.

Toen ik weer bij bewustzijn kwam, zat Micah naast me. We waren in 
een klein kamertje met een gordijn als deur en ik lag nog op de bran-
card. De dokter kwam vergezeld van een verpleegkundige binnen en 
vertelde ons dat hij een tumor ter grootte van een golfbal in mijn dikke 
darm had aangetroffen en dat hij een biopt − stukje weefsel dat voor 
onderzoek wordt weggenomen − naar het laboratorium had opge-
stuurd om het op kanker te testen.

Ik was nog versuft door de anesthesie en mijn hersenen werkten 
nog maar op halve snelheid. De scène leek op een droom die ik niet 
snapte. En ik was te verward om van streek te zijn. Micah begon op de 
schouder van de verpleegkundige te snikken, die de moeder van een 
van onze goede vrienden van de kerk was. Ze was een godsgeschenk, 
een enorme troost op dat moment, en de eerste van vele afspraken 
met de voorzienigheid op mijn kankerreis.

De volgende morgen ging om zeven uur de telefoon. Het was de 
dokter die me opbelde om me te vertellen dat ik kanker had. Hij zei: 
“We moeten je opereren en dit ding uit je halen voordat het zich gaat 
verspreiden. Een chirurg zal je opbellen om zo spoedig mogelijk een 
operatie met je af te spreken.” En op dat moment werd de angst werke-
lijkheid en kwam mijn leven krakend tot stilstand. Het was twee dagen 
voor Kerstmis. Ik was 26 jaar oud. En ik had kanker.

Mijn eerste reactie was natuurlijk: Echt? Dit is mijn leven? Ik ben die 
jongeman met kanker? Fantastisch. Door de diagnose kanker voelde 
ik me hulpeloos, kwetsbaar en zwak. Om het maar niet over het feit te 
hebben dat ik colorectale kanker oftewel dikkedarmkanker had. 

En daar kwam nog bij dat het een ziekte van oude mensen was. Ik 
was nu die jongeman met oudemensendarmkanker. Spectaculair. Ik 
was tot een object van medelijden en medeleven gedegradeerd en ik 
vond dat helemaal niet leuk. Dit werd een toontje lager zingen. Ego 
vernietigd.

Hoofdstuk 1: De jungle in
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Toen we het aan onze vrienden en familie vertelden, waren ze alle-
maal geschokt. De meesten waren sprakeloos en wisten niet hoe te 
reageren. Ik ook niet.

Voor de diagnose had ik het gevoel dat ik alles onder controle had 
en de richting van mijn leven bepaalde. Maar controle is een illusie. 
Vroeger of later bevinden we ons in het aangezicht van omstandighe-
den die ons eraan herinneren hoe fragiel het leven is en bevinden we 
ons in moeilijke situaties die onze controle te boven gaan. Dat is ware 
wanhoop.

Mijn vrouw en ik zijn christenen. We houden van Jezus. We geloven 
dat Hij alles is dat Hij beweert te zijn. De zoon van God en de redder 
van de wereld. En we geloven dat de Bijbel Gods woord is, de eeuwige 
waarheid. Op het moment van mijn diagnose waren we leden van een 
kleine, niet-confessionele kerk en speelde ik op zondagmorgen in de 
kerkband.

Maar mijn geloof werd aan het wankelen gebracht. Ik kon het niet 
laten om te denken: God, waarom overkomt mij dit? Waarom ben ík 
degene met kanker? Ik ben een van de goede mensen en ik probeer 
zelfs iets goeds met mijn leven te doen! Het was de klassieke vraag: 
“Waarom gebeuren er slechte dingen met goede mensen?” Toen ik 
hiermee worstelde herinnerde ik me Romeinen 8:28

En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie vol-
gens Zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het 
goede*. 

Ik begreep niet waarom kanker mij overkwam, maar ik wist dat God 
het onder controle had en ik koos ervoor om te geloven dat Hij uit-
eindelijk dit slechte ding voor mij ten goede zou keren. De volgende 
zondag stonden we voor onze kerkgemeenschap en vertelden we hun 
het nieuws. Zenuwachtig en met verstikte stem citeerde ik Psalm 34:20 
als een banier van mijn situatie:

Al blijft de rechtvaardige niets bespaard, de heer zal hem 
steeds weer bevrijden.

De Bijbelteksten in deze uitgave zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbel-
vertaling © Nederlands Bijbelgenootschap 2004
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De chirurg die verondersteld werd me te bellen om een operatie af te 
spreken, vergat te bellen. Dit bleek achteraf weer een zegen te zijn. In 
die tijd vertelde mijn vader mijn situatie aan een medewerker die een 
gunst vroeg en me voor een second opinion bij een andere gastro-
enteroloog binnen kreeg. Hij kon me direct zien en verwees me naar 
een buikchirurg die als de beste in Memphis werd beschouwd.

Ik ontmoette de nieuwe chirurg en we planden een operatie om de 
tumor te verwijderen met een routine colonresectie* met gebruik van 
een laparoscopische* ingreep.

De chirurg legde uit dat hij slechts een paar kleine incisies zou 
maken, net genoeg voor een camera en zijn instrumenten. Ik vroeg 
hem hoe vaak hij dit type operatie had gedaan. Hij zei: “Honderden.” 
Goed genoeg. Het enige andere detail dat ik me van die bijeenkomst 
kan herinneren was hoe roze en vlezig zijn handen waren, een sterk 
contrast met de bleke huid van zijn armen. Ik dacht: man, die wast 
zijn handen vaak.

Het samenzijn met familie tijdens de kerst was dit jaar met een gevoel 
van beklemming en een zweem van droefenis en angst doordrongen. 
Ik probeerde normaal te doen, maar was extreem bewust van mezelf. 
Iedereen wist dat ik ziek was, maar de meeste mensen draaiden om 
de hete brij heen. Wat moest je zeggen? Ik was het kankerachtige pro-
bleem dat niemand wilde bespreken.

De dag voor de operatie mocht ik geen vast voedsel eten, alleen 
maar gelatinepudding. Micah en ik gingen na de kerk lunchen in een 
Chinees restaurant. Zij had een bord heerlijk ruikende gerechten. Ik 
had drie verschillende kleuren gelatinepudding. Zoals opgegeven 
dronk ik een belachelijke hoeveelheid van een polyethyleenglycol-
oplossing, GoLYTELY genaamd, om me vanbinnen helemaal schoon 
te maken. En dat deed het beslist. Laten we zeggen dat het een wilde 
nacht was en dat het me niet makkelijk afging.

Hoofdstuk 1: De jungle in

* zie verklarende woordenlijst achter in het boek
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D e  vo o r avo n d  va n  o u d e ja a r

Op de grote dag kwamen Micah en ik bij het krieken van de dag om 
zeven uur ’s morgens bij het ziekenhuis aan, om voor de operatie in 
te checken. De dame die ons inschreef had een tekst in haar cabine 
hangen.

P sa l m  23
De Heer is mijn herder. Dat is een relatie!

Het ontbreekt mij aan niets. Dat is voorraad!

Hij laat mij rusten in groene weiden. Dat is rust!

En voert mij naar vredig water. Dat is verfrissing!

Hij geeft mij nieuwe kracht. Dat is genezing!

En leidt mij langs veilige paden. Dat is leiding!

Tot eer van zijn naam. Dat is het doel!

Al gaat mijn weg door een donker dal ... Dat is testen!

Ik vrees geen gevaar. Dat is bescherming!

Want U bent bij mij. Dat is vertrouwen!

Uw stok en Uw staf, zij geven mij moed. 

Dat is discipline!

U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. 

Dat is hoop!

U zalft mijn hoofd met olie. Dat is toewijding!

Mijn beker vloeit over. Dat is overvloed!

Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. 

Dat is zegen!

Ik keer terug in het huis van de Heer ... 

Dat is veiligheid!

Tot in lengte van dagen. Dat is eeuwigheid!

voor cursivering —   a u t e u r  o n b e k e n d
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Haar briefje was op dat moment zo’n enorme bemoediging voor me. 
Ik vroeg haar of ze een kopie voor mij kon maken en dat deed ze. Ik 
weet tot op de dag van vandaag niet hoe ze heet, maar ik dank God 
dat hij die aardige vrouw van de receptie op ons pad heeft gezonden.

Nadat ik was ingecheckt, brachten ze me naar de wachtruimte voor 
de operatiekamer, waar ik me uitkleedde, een operatiejasje aantrok, 
op een brancard ging liggen en een infuus kreeg aangelegd. Artsen, 
verpleegkundigen en ziekenhuisstaf schuifelden met blauwe bedek-
king over hun schoenen om de vloeren schoon te houden. Zij leidden 
gewoon hun normale, kankervrije levens. Ik was jaloers op hen.

Eindelijk was ik aan de beurt. Twee verpleegkundigen reden me 
door de hal. Ik lag plat op mijn rug en zag de plafondverlichting aan 
me voorbijglijden. We gingen een hoek om en ik voelde de tempera-
tuur dalen.

“Ze houden de operatiekamers kouder om de verspreiding van ziekte-
kiemen te voorkomen”, zei een van de verpleegkundigen mechanisch. 
Een paar dubbele deuren gingen open en onthulden een operatieka-
mer met zes mensen in volledig operatietenue: handschoenen, mas-
kers, operatiekleding, stofbrillen. Het enige dat ik kon zien waren hun 
ogen en alle ogen waren op mij gericht. Het was griezelig. Ik lachte in 
mezelf toen ze begonnen met me onder verdoving te brengen. Deze 
mensen gaan me allemaal in mijn nakie zien.

Op dat moment had ik vrede. Ik wist dat God de controle had. Ik 
was niet bang. Ik legde mijn vertrouwen in Hem. En ik was bereid Hem 
te ontmoeten als ik niet meer wakker zou worden. De anesthesioloog 
boog zich over me heen en zei: “Bent u er klaar voor?”

“Ik ben er klaar voor.”
Ik haalde diep adem en sloot mijn ogen.

Na de operatie werd ik wakker in de verkoeverkamer − uitslaapka-
mer. Mijn vrouw en schoonmoeder waren bij me. Ik zat zwaar onder de 
medicijnen en probeerde wat te zeggen, maar ik kon alleen maar kreu-
nen en grommen. Ik had mijn vrouw gevraagd of ze mijn videocamera 
direct na de operatie mee kon brengen, zodat ik vast kon leggen wat 
ik me misschien niet meer zou kunnen herinneren. 

Hoofdstuk 1: De jungle in
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Ik zag kans de videocamera aan te zetten en mezelf een paar secon-
den in mijn zwakste en meest kwetsbare toestand vast te leggen, 
voordat ik hem uitzette en weer onder zeil ging. (Dit is op www.chris-
beatcancer.com/surgeryvideo te zien.)

" Wa k k e r  wo r d e n  j o n g e n .  W e  m o e t e n  j e  o p  d i t  b e d  z i e n 
  t e  k r i j g e n .  "

Een reeks gedachten borrelde in mijn door medicijnen benevelde 
brein op:

Waar ben ik? Ziekenhuiskamer ... operatie ... iemand is 
tegen me aan het praten ...

Een verpleegkundige probeerde me van de brancard in een bed 
te krijgen. Toen ik probeerde om me om te draaien, voelde het alsof 
mijn ingewanden met een draad bij elkaar werden gehouden en bij de 
geringste aanspanning van mijn buikspieren konden ontploffen.

Ik raakte in paniek, was bang om te bewegen en de verpleegkun-
dige praatte tegen me alsof ik gewoon als een of ander kind in een 
hotelkamer van het ene bed op het andere kon springen. Met hulp 
van verscheidene mensen schoof ik me stukje bij beetje op het bed en 
verloor weer het bewustzijn.

De eerste nacht was alsof ik door de hel ging, een van de ergste 
nachten van mijn leven. Het enige dat ik wilde, was slapen, maar ik 
kreeg helemaal geen rust want ieder uur kwam een verpleegkundige 
binnen die me wakker maakte om dingen met me te doen, zoals mijn 
temperatuur opnemen, mijn bloeddruk controleren en me omdraaien. 
Gelukkig was de mij toebedeelde verpleegkundige een engel. Iedere 
keer dat ze de kamer binnenkwam voelde ik een verbazingwekkende, 
vredige aanwezigheid.

De volgende dag verschoonde een verpleegkundige mijn verband. 
Toen ze het eraf haalde, keek ik omlaag en was ik verrast te zien dat er 
een verticale snee van 15 cm precies over het midden van mijn buik 
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liep. De dokter had dwars door mijn buikspieren heen gesneden, wat 
het gevoel dat mijn ingewanden op ontploffen stonden, verklaarde. Ik 
was daar tegelijkertijd door verward en geamuseerd.

“Heee, ze hebben mijn navel in tweeën gesneden”, zei ik met een 
gedrogeerde stem.

O u d e ja a r

De chirurg kwam binnen en legde uit dat de kanker erger was dan 
ze hadden gedacht. Toen hij de scoop had ingebracht en rond keek, 
stond hem wat hij zag niet aan, en hij had toen besloten om me met 
een grote incisie te openen. Het leek erop dat de kanker zich naar de 
omringende lymfklieren had verspreid. 

Hij had 49 lymfklieren verwijderd. Vier daarvan bleken positief voor 
kanker. Ik had nu stadium IIIC. Later die dag werd er een oncoloog aan 
me voorgesteld. Mij werd verteld dat ik, zodra ik van de operatie was 
hersteld, 9 tot 12 maanden chemotherapie moest ondergaan om het 
terugkomen ervan te voorkomen.

Op een zeker moment kwam er een geneeskundestudent met de 
dienstdoende arts mee toen die zijn ronde aan het doen was. Hij was 
mager, zijn huid was bleek en geel en hij had donkere kringen onder 
zijn ogen. Hij zag eruit als een zombie. Ik dacht bij mezelf: man, deze 
knul ziet er slechter uit dan ik.

Op dit punt op mijn kankerreis had ik aanvaard dat ik alles zou doen 
wat de artsen me zouden aanbevelen. Ik nam aan dat ze het beste 
met me voor hadden en me de beste zorg zouden bieden. Maar in het 
ziekenhuis gebeurden er twee dingen die mijn vertrouwen in de con-
ventionele geneeskunde begonnen te ondermijnen. 

Het eerste was het middageten. De eerste maaltijd die ze me in het 
ziekenhuis na de operatie waarbij ze een derde van mijn dikke darm 
hadden verwijderd, te eten gaven was het slechtste cafetariavoedsel dat 
je je maar kunt bedenken: een sloppy joe. Gemalen, mysterieus vlees, 
bedolven onder de ketchup en tussen een hamburgerbroodje gepropt. 

Hoofdstuk 1: De jungle in
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Je kunt proberen om op het menu van een restaurant een sloppy 
joe te vinden; maar dat zal je niet lukken. Deze watertandende delica-
tesse is exclusief beschikbaar voor mensen op zomerkamp, soldaten, 
gevangenen en tot mijn verbazing voor mij, de kankerpatiënt.

De zware pijnmedicatie en het feit dat ik een aantal dagen niet 
had gegeten, hielp niet mee om de opdoffer van deze overduidelijke 
moordpoging te verzachten. Ik vroeg mijn vrouw: “Horen ze me niet 
iets gezonders te geven dan dit? Ik weet bijna zeker dat dit ongeveer 
het laatste is dat ik juist nu zou moeten eten.”

Een belangrijke aanwijzing dat er geen complicaties na een darm-
operatie zijn, is een succesvolle stoelgang. En om een goede stoel-
gang te hebben, dien je te eten. Dus liever dan de sloppy joe weg te 
sturen en door iets even verschrikkelijks zoals gehakt te laten ver-
vangen, schikte ik mij met tegenzin in mijn lot en verorberde ik mijn 
sloppy joe.

De volgende dag had ik de vreemdste, akeligste stoelgang ooit 
terwijl ik onder de douche stond. Goed nieuws voor iedereen: mijn 
riolering werkt weer! Het slechte nieuws − iemand moest de douche 
schoonmaken. Voor de volledigheid, dat was de eerste en laatste keer 
dat dit gebeurde.

Na vijf dagen en vier luxueuze nachten in het ziekenhuis, kreeg ik 
toestemming om naar huis te gaan. De chirurg kwam naar mijn kamer 
om me voor de laatste keer na te kijken. Ik maakte me zorgen dat ik 
het verkeerde zou eten en de hele operatie in de war zou sturen, dus 
vroeg ik hem of er voedingsmiddelen waren die ik moest vermijden 
tijdens het genezingsproces van mijn darmen. Hij gaf als antwoord: 
“Neuh, til alleen niets zwaarders dan een biertje op.” 

Ik grinnikte zenuwachtig. Zijn wegwuivende grapje en het verschrik-
kelijke ziekenhuis/gevangenisvoedsel waren mijn eerste aanwijzingen 
dat de medische gevestigde orde weinig aandacht voor voeding had. 
Ik was in de war door de duidelijke ontkoppeling van de gezondheids-
zorg met gezond voedsel. Daar klopte iets niet.

Nadat ze me uit het ziekenhuis hadden ontslagen, ging ik naar huis 
om te herstellen. Onze directe familie en de mensen van de kerk waren 



13

een verbazingwekkende zegen voor ons. Ze brachten ons maaltijden, 
gingen met ons in gebed en baden voor ons en hielpen ons met alles 
wat we nodig hadden. 

Ik zat op zware pijnstilling en bracht de eerste week films kijkend 
en slapend op de bank door. Mijn vriend Brad Stanfill had een berg 
video’s voor me meegebracht, waaronder een band met afleveringen 
van Reno 911! Ik had die nog niet eerder gezien en ik moest tijdens de 
eerste aflevering zo hard lachen dat ik het uit moest zetten. Ik leerde 
die dag een belangrijke les: buikchirurgie en komedie gaan niet samen.

Ik bleef de eerste week of zo aan de pijnstillers, maar kon het niet 
afmaken. Ik was het zat om mezelf stoned te voelen, en onbewust 
voelde ik dat dit mijn genezing in de weg zou kunnen zitten. Jaren later 
ontdekte ik onderzoeken die doen vermoeden dat opioïde pijnstillers 
− pijnstillers op basis van opium − zoals morfine, de groei en versprei-
ding van kanker kunnen stimuleren.1 

Ik ontdekte ook dat 1 op de 10 kankerpatiënten die sterk versla-
vende, opioïde pijnstillers na een operatie als die van mij voorgeschre-
ven hadden gekregen, langdurige gebruikers werden.2 

Mijn instincten waren juist. Toen ik afgekickt was, begon ik over mijn 
leven na te denken. Ik vroeg me af hoe het komende jaar er voor mij 
als kankerpatiënt uit zou komen te zien. Ik vroeg me af hoeveel tijd ik 
nog over had. Ik vroeg me af of ik nog in de gelegenheid was om kin-
deren te krijgen. Ik vroeg me af wat mijn levensverhaal zou zijn. Zou ik 
tot een rijpe, hoge leeftijd leven en mijn kleinkinderen zien opgroeien? 
Of zou ik jong sterven?

Aanvankelijk had ik geaccepteerd dat ik chemotherapie zou doen, 
maar ik begon een innerlijke weerstand tegen dat idee te ontwikke-
len. Noem het instinct, intuïtie of een onderbuikgevoel; ik had er geen 
vrede mee. Het is belangrijk om te vermelden dat ik tot op dat punt 
nog minder wist dan de typische onwetende kankerpatiënt. 

Ik had geen persoonlijke ervaring met kanker. Ik had nooit vrienden 
of familieleden met de diagnose kanker gehad en ik wist zeer weinig 
van chemotherapie, behalve dan dat het zeer giftig was en het veron-
dersteld werd kankercellen te doden. En dat je er ziek van wordt en 
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dat je haar uitvalt en dat je eruitziet alsof je dood gaat. De mensen in 
mijn leven die er het ziekst uit zagen, waren kankerpatiënten, maar de 
enige twee ervaringen die ik met kankerpatiënten had, waren verder 
weg. Mijn voorganger van de kerk was een overlever van een non-
hodgkinlymfoom*, maar was een paar jaar voordat we hem ontmoet-
ten behandeld. En er was een andere man in onze kerk die kanker had. 
Hij zat in de drukkerijwereld en speelde voordat hij ziek werd zondags-
morgens drum.

De mensen hadden het veel over hem, maar ik had hem nog nooit 
echt ontmoet. Ik had hem slechts één keer op een zondagmorgen 
gezien. Hij was kaal en zijn lichaam was uitgeteerd. Zijn kleren slob-
berden om zijn lijf. Hij had een gele huid, zijn ogen lagen diep in hun 
kassen en hij was overduidelijk verzwakt. Hij droeg een chirurgisch 
masker over zijn neus en mond. Ik kon me er geen voorstelling van 
maken hoe het zou zijn om in zijn toestand te verkeren. Hij overleed 
kort nadat ik hem had ontmoet, maar die ene ontmoeting maakte een 
ingrijpende indruk op me.

Hoe meer ik over chemotherapie nadacht, des te minder ik het wilde 
gaan doen. Het idee om mezelf door middel van gif naar gezondheid te 
brengen, klopte niet in mijn ogen, maar ik stond in heftige tweestrijd. 
Dus gingen mijn vrouw en ik daarover in gebed. Ik dankte God voor 
alles dat Hij in mijn leven had gedaan. Ik vroeg Hem mij te genezen en 
ik vroeg Hem of als er een andere manier naast chemotherapie was, 
Hij die aan mij wilde onthullen.

Twee dagen later viel er een boek bij ons in de bus dat me door een 
zakenrelatie van mijn vader die in Alaska woonde, was toegestuurd. Ik 
begon dat boek dezelfde dag nog te lezen en ik kwam te weten dat de 
schrijver in 1976 ontdekte dat hij dikkedarmkanker had. Hij had zijn 
moeder en veel leden van de kerk nadat ze voor kanker behandeld 
waren, zien lijden en sterven. 

Dus besloot hij om van behandeling af te zien en zijn voedingspa-
troon en leefstijl radicaal om te gooien. Een jaar nadat hij met juicing 
− sap maken van groenten en fruit − en een dieet van raw food − rauw 
voedsel − was begonnen, was zijn kanker verdwenen. 

* zie verklarende woordenlijst achter in het boek
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Geen operaties, geen chemotherapie, geen bestraling. En 30 jaar 
later leefde hij nog steeds en verkeerde in een uitstekende gezondheid.

Hoe meer ik las, des te enthousiaster ik werd. Het gaf me een nieuw 
perspectief op gezondheid, voeding, kanker en de industrie van de 
behandeling van kanker. Dit verhaal gaf me de hoop dat genezing 
mogelijk was. Ik dacht dat als hij zijn dikkedarmkanker kon genezen, 
ik dat wellicht ook kon. Op dat moment nam ik de beslissing om zelf 
de controle over mijn situatie te nemen, mijn voedingspatroon en leef-
stijl radicaal te veranderen en alles te doen dat ik kon om de gezond-
heid en de genezing van mijn lichaam te ondersteunen.

Ik was zo opgewonden en vol vertrouwen dat ik niet kon wachten 
om het iedereen die ik kende te vertellen. Ik belde mijn vrouw op haar 
werk op en vertelde haar dat ik op natuurlijke wijze wilde genezen en 
dat ik geen chemotherapie wilde doen. Ze dacht dat ik gek geworden 
was. De familie van mijn vrouw is telepathisch, dus zodra je het aan 
één lid van de familie vertelt, weet de rest het ook. 

Goed bedoelende familieleden belden me al snel op en zeiden dingen 
als: “Je moet doen wat de artsen zeggen. Ze gebruiken de beste behan-
delingen die er beschikbaar zijn. Denk je niet dat als er iets beters was 
dat ze het dan wel zouden weten? Alternatieve therapieën werken niet. 
Ik ken iemand die dat geprobeerd heeft en die is overleden ...”

Dit was een nieuw soort druk die ik niet had verwacht. Bijna iedereen 
die ik kende, inclusief mijn vrouw, stond erop dat ik chemotherapie 
zou doen. Ik neem het ze natuurlijk niet kwalijk. Deze mensen hielden 
van mij en wilden dat ik zou blijven leven. Ze probeerden oprecht om 
me te helpen, maar creëerden zonder het te weten veel meer verwar-
ring en onrust. Ik had gebeden en kreeg wat ik dacht dat een helder 
antwoord was, maar nu probeerde iedereen me ervan af te praten.

Net als de meeste kankerpatiënten ging ik, om het iedereen om me 
heen naar de zin te maken, er schoorvoetend mee akkoord om een 
afspraak met de oncoloog te maken. Mijn afspraak was op 14 januari 
2004. De parkeerplaats van de West Clinic stond vol en dat gold ook 
voor de wachtkamer. Toen Micah en ik zaten, nam ik, nieuwsgierig of 
er iemand anders in de kankerclub was waar ik me mee kon vereen-

Hoofdstuk 1: De jungle in



16

Chris overwint kanker

zelvigen, de andere kankerpatiënten op. Die was er niet. Iedereen was 
twee tot drie keer zo oud als ik. Het was onwerkelijk. Een groep oude 
mensen en ik, de 26-jarige rocker met ruig haar en een fietsstuursnor. 
Ik dacht bij mezelf: mijn God, ik hoor hier niet.

De televisie in de wachtkamer stond aan en een van de gasten in 
de ochtendshow was de 89-jarige gezondheids- en fitnessexpert Jack 
LaLanne. Jack kwam zeer krachtig over en praatte gepassioneerd over 
hoe ons moderne voedingspatroon van bewerkte voedingsmiddelen 
de oorzaak van ziekte was en hoe een voedingspatroon van groenten, 
fruit en juicing je gezondheid kon transformeren. Hij zei: “Als een mens 
het heeft gemaakt moet je het niet eten!”

Even later werd mijn naam omgeroepen en moesten we naar een 
kleinere wachtkamer voor nog meer wachten en daarna naar een pri-
vékamer waar we nog meer moesten wachten. Uiteindelijk kwam de 
oncoloog binnen. Zijn houding was koud en machinaal. Hij gaf me een 
voor mijn gevoel standaardverhaal voor een kankerpatiënt en vertelde 
me dat ik 60% kans had om over vijf jaar nog te leven als ik chemo-
therapie zou doen; een kans die niet veel beter was dan kruis of munt 
gooien. 

Ik vroeg hem naar een dieet van raw food dat ik een week eerder 
was begonnen en hij zei dat ik dat niet kon doen, omdat dit ‘de chemo-
therapie in de weg zou zitten’. Ik vroeg hem of er alternatieve behande-
lingen beschikbaar waren. Op dat moment veranderde zijn houding; 
hij keek me met een koude blik aan en zei: “Die zijn er niet. Als je geen 
chemotherapie doet ben je krankzinnig.”

Ik werd direct door angst getroffen en de rest van de afspraak was 
vaag. Zijn toon was arrogant en neerbuigend en hoe meer hij sprak, 
des te hulpelozer ik me voelde. Ik wilde opstaan en wegrennen, maar 
ik kon het niet. Midden in zijn tirade zei hij iets dat werkelijk kant nog 
wal leek te raken. Hij zei: “Kijk, ik zeg dit niet, omdat ik je klandizie 
nodig heb ...”

Toen ons bezoek was afgelopen, voelde ik me gehypnotiseerd. Hij 
had me overtuigd. En op mijn weg naar buiten maakte ik een afspraak 
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om binnen een paar weken een infuuspoort* te laten installeren; de 
volgende stap voordat de chemotherapie begint. 

Mijn vertrouwen lag in duigen. Ik was gedeprimeerd, ontmoedigd 
en bang. Micah en ik zaten in haar auto op het parkeerterrein en we 
huilden.

De weken daarna bad ik veel en dacht ik veel na; wanhopig op zoek 
naar bemoediging en richting. Ik dacht aan het ongezonde eten in 
het ziekenhuis. Ik dacht eraan dat de chemotherapie me zieker zou 
maken. Ik dacht aan het boek dat me gestuurd was. Ik dacht aan Jack 
LaLanne op de televisie in de wachtkamer. Ik dacht aan alles wat de 
oncoloog me had verteld en hoe die me had behandeld. En ik besefte 
dat God mijn gebed had beantwoord. Ik had om een andere manier 
gevraagd en hij had me er eentje gegeven. Er lagen twee wegen voor 
me en ik moest er een kiezen.

Aan mijn linkerhand lag een brede, helder verlichte weg die naar een 
modern treinstation leidde, waar iedereen in een schitterende, comfor-
tabele, allernieuwste hogesnelheidstrein stapte − de chemotrein. Als 
ik voor die optie koos, zou ik door liefde en ondersteuning worden 
omringd. Mensen zouden me toejuichen, geld voor me inzamelen en 
hardloopwedstrijden voor me organiseren. Aan al mijn behoeften zou 
worden voldaan. 

Maar hoe schitterend en aantrekkelijk alles ook leek te zijn, ik wist 
dat zodra ik aan boord van die trein zou gaan, het lijden zou gaan 
beginnen. En ik wist dat zodra ik aan boord was het zeer moeilijk zou 
worden om er weer uit te stappen. En niemand kon me vertellen waar 
ik naartoe zou gaan. Zouden ze me in het dorp Welzijn afzetten? Of 
zouden ze me aan het eindpunt eraf trappen om te sterven met de 
woorden: “Er is niets meer wat we voor je kunnen doen?” En als ik 
dood ging, zou iedereen me dapper, sterk, moedig, een vechter, een 
strijder noemen.

Aan mijn rechterhand lag een overwoekerd pad de jungle in waar ik 
me in het donker een weg doorheen moest zien te hakken. Er stond 
een officieel uitziend bord voor waarop stond: “Verboden Toegang”, en 
iedereen vertelde me om daar niet heen te gaan. Ik wist dat als ik dat 
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pad koos niemand dat zou begrijpen. Ik zou mijn ondersteuning kwijt-
raken en ik zou die reis alleen moeten maken. En als ik het niet zou 
halen, als ik op dat pad zou overlijden, zou ik die koppige dwaas zijn 
die chemotherapie geweigerd had en mijn nalatenschap zou worden 
teruggebracht tot een waarschuwende zinsnede: “Doe niet wat Chris 
heeft gedaan.”

Beide opties waren angstaanjagend.

De datum dat de infuuspoort voor de chemotherapie geïnstalleerd 
zou worden, doemde met iedere volgende dag steeds groter op, net als 
mijn angst en onrust. Ik kon mijn innerlijke weerstand ertegen echter 
niet van me afschudden. Toen de infuusdatum eindelijk daar was, 
maakte ik mijn keus en ben ik de afspraak niet nagekomen. Naïef als 
ik was, dacht ik dat daar de kous mee af was, maar de kankerkliniek 
gaf zich niet zomaar gewonnen.

Ze begonnen me op te bellen en lieten berichten achter om te probe-
ren me een nieuwe afspraak te laten maken. Er waren vele dagen dat 
ik thuis kwam en het antwoordapparaat stond te knipperen en ik de 
berichten niet afspeelde, omdat ik niet weer een bericht van hen wilde 
horen. Ze stuurden me een aangetekende brief waarin stond: 

Geachte heer Wark,

Ik kan u telefonisch niet bereiken om u mede te delen dat uw arts 

bezorgd is vanwege uw gemiste afspraak. Nauwgezette monitoring van 

de status van uw kanker is medisch noodzakelijk om te voorkomen dat 

er levensbedreigende situaties gaan optreden. 

Belt u ons alstublieft om eventuele zorgen of bezwaren die u heeft te 

bespreken.

       — Robyn
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G ro u n d h o g  Days

Mijn eerste jaar met kanker leek veel op de film Groundhog Day, 
omdat iedere dag op de vorige leek. Iedere ochtend scheen de zon 
door de gordijnen. Ik werd wakker, warm en behaaglijk in bed, terwijl 
ik me goed voelde. Dan herinnerde ik me weer dat ik kanker had. Een 
golf van angst overspoelde me en het koude zweet brak me uit. Ik 
vroeg me af of ik slechter of beter aan het worden was. 

Ik stond op, werd door de dingen van de dag afgeleid en vergat de 
kanker even. Maar het leek wel alsof iedere keer dat ik de radio of de 
televisie aanzette ik het woord kanker voorbij hoorde komen en iedere 
keer ging dat met een verse dosis angst en ongerustheid gepaard.

Ik bleef ondanks de angst aan het plan vasthouden en bleef zoveel 
ik kon over voeding en natuurlijke therapieën die mijn lichaam konden 
helpen genezen, lezen en onderzoeken. En dat was waar mijn moeder 
ten tonele verscheen. Op kwam Catharine Wark. Mijn moeder heeft 
zich zolang ik me kan herinneren met gezondheidsdingen beziggehou-
den. 

Toen ik een kind was, kocht ze volkorenbrood in plaats van wit-
brood, muesli in plaats van cornflakes met marshmellows en natuur-
lijke pindakaas die geroerd moest worden in plaats van de gewone 
pindakaas. Ze vroor yoghurt en vruchtensap in om ijslollies te maken 
en ik kan me geen tijd herinneren dat we geen kiemgroenten, kefir of 
tarwekiemen in de ijskast hadden.

Ik heb nooit veel aandacht besteed aan wat mijn moeder las, maar 
iedere maand lag er een nieuwe stapel boeken op haar nachtkastje en 
door de jaren heen had ze een indrukwekkende bibliotheek verzameld 
die gewijd was aan gezondheid, voeding, natuurlijke geneeskunde en 
alternatieve kankertherapieën.

Gewoonlijk zijn mensen die chronische problemen met hun gezond-
heid hebben degenen die gedreven zijn om natuurlijke methoden te 
onderzoeken, maar mijn moeder heeft nooit problemen met haar 
gezondheid gehad. Ze was met preventie bezig. In mijn zoektocht naar 
kennis ontdekte ik constant meer boeken die ik wilde lezen, om er 
vervolgens achter te komen dat zij die al had.

Hoofdstuk 1: De jungle in
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Meer dan dertig jaar had ze zonder het te weten al die boeken voor 
me bewaard. En in het begin was zij de enige persoon die mijn beslis-
sing begreep en ondersteunde.

In die tijd was ik ook wanhopig op zoek naar andere mensen, echte 
mensen, die hun kanker op natuurlijke wijze hadden genezen. Hoe 
meer ik naar hen zocht hoe meer ik ze tegen kwam. Er was online 
zeer weinig informatie te vinden, maar er was een ondergronds net-
werk van informatie waar mijn moeder via boeken en video’s van alter-
natieve kankerartsen, overlevers en onderzoekers bij betrokken was. 
Iedere nieuwe ontdekking maakte me enthousiaster over het avontuur 
naar genezing dat voor me lag.

Mijn moeder kende een klinisch voedingsdeskundige die in holis-
tische gezondheid was gespecialiseerd en ze suggereerde dat ik een 
afspraak met hem zou maken. Een paar dagen later noemde een 
vriend uit de kerk hem ook. Een luid en duidelijk teken van God. Toen-
tertijd had die voedingsdeskundige een bescheiden tweekamerkan-
toor in East Memphis. 

De eerste keer dat ik hem ontmoette, droeg hij een losvallend 
beachshirt met knopen, een kakibroek en klompen. Hij had een een-
manszaak, een sterk contrast met de miljoenen dollars kostende kan-
kerkliniek waar ik eerder was. En zijn kantoor voelde ook anders, het 
voelde vredig. Hij was de eerste die me vertelde dat ik er goed aan had 
gedaan om mijn voedingspatroon radicaal naar raw food en juicing te 
veranderen, om het genezende vermogen van mijn lichaam te onder-
steunen. Dat was een enorme bekrachtiging en een enorme verster-
king van mijn zelfvertrouwen.

Holistische zorgverleners zijn doorgaans niet door verzekeringen 
gedekt en de samenwerking met hem vereiste onderzoek van mijn 
bloed, speeksel, urine en ontlasting, haaranalyse en heel veel supple-
menten. Het was niet goedkoop, maar het was ook niet waanzinnig 
duur. 

Hij keek naar het grote plaatje en probeerde me te helpen om bij de 
hoofdoorzaak van mijn ziekte te komen. Dat deed hij door tekorten 
aan voedingsstoffen te corrigeren, mijn lichaam te ontgiften en door 
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zowel de functie van mijn spijsvertering, mijn bijnieren als mijn im-
muunsysteem te verbeteren. 

Mijn voedingsdeskundige verwees me naar dr. Roy Page, een onco-
logiechirurg van in de 70 die niet met pensioen wilde, omdat hij dat 
niet leuk vond en meer mensen wilde helpen. Dr. Page had zijn leven 
besteed aan het behandelen van kankerpatiënten met verwoestende 
en ondoelmatige conventionele therapieën en was in zijn nadagen 
begonnen met niet-giftige behandelingen in zijn praktijk te integre-
ren. 

Ook hij ondersteunde mijn besluit om geen chemotherapie te doen, 
wat ook weer een krachtige bevestiging en stimulering van mijn ver-
trouwen was. Dr. Page controleerde iedere maand mijn bloedbeeld, 
diende via een infuus voedingsstoffen toe en liet gaandeweg een 
aantal scans uitvoeren.

Mijn team was samengesteld en mijn genezingsplan werd ten uit-
voer gebracht, maar het eerste jaar was zwaar. Er waren veel dagen 
dat ik bang was. Zoals iedere kankerpatiënt hoopte ik het beste en 
vreesde ik het ergste. De scanangst bouwde zich alsmaar op tot de 
uitslag kwam. En hoewel ik dr. Page echt wel aardig vond, kon ik het 
in het ziekenhuis nauwelijks uithouden. Ik voelde me een proefkonijn 
en kon niet wachten tot ik weer buiten stond. 

Ik ging altijd in een soort natuurlijke high bij zijn praktijk weg, stortte 
me de drie trappen af en vloog de zon en frisse lucht in. Een paar 
dagen later kreeg ik dan een telefoontje met de resultaten en dr. Page 
was dan altijd net zo opgetogen als dat ik zelf was. Weer een goede 
uitslag en een diepe zucht van opluchting − dank u, Jezus! Geleidelijk 
aan ontstond met iedere nieuwe uitslag meer bemoediging, hoop en 
optimisme.

Kanker heeft de neiging om een duidelijke scheidslijn te creëren 
tussen wat wel en niet belangrijk in je leven is. En ik besefte dat de 
meeste dingen die ik vóór mijn kanker belangrijk vond, nu niet meer 
belangrijk waren. Wat nu belangrijk voor me was, waren mijn leven en 
mijn gezondheid, voor mijn vrouw zorgen en een gezin stichten. 

Ik wilde echt vader zijn, maar de diagnose kanker dreigde mijn 
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vaderschap voor onbepaalde tijd op te schorten. Ik was me acuut van 
mijn eigen sterfelijkheid bewust en dat ik ergens in de komende tien 
jaar misschien zou komen te overlijden. Ik vroeg Micah of ze samen 
met mij een gezin zou willen stichten en ze nam een van de moedigste 
beslissingen van wie ik ook ken. Ze zei ja, in de wetenschap dat ze me 
op een dag wellicht ten grave zou moeten dragen en ons kind zonder 
mij zou moeten opvoeden. Zoveel hield ze van me. 

Tijdens mijn ziekenhuisopname is ze niet van mijn zijde geweken. 
Wanneer ik niet sliep, kroop ze bij me in bed en keken we samen mara-
thonsessies van MythBusters en American Chopper.

Vier maanden na mijn diagnose kwamen we erachter dat Micah 
zwanger was, maar toen we dat aan onze familieleden vertelden, 
kregen we gemengde reacties. Sommigen waren opgetogen en ande-
ren waren bezorgd over de timing. Maar goede timing of niet, deze 
baby kwam eraan. 

Een jaar na de diagnose was ik weer in het ziekenhuis. 
Maar nu hield ik onze mooie dochter in mijn armen. We noemden 

haar Marin Elizabeth, en nu had ik nog iemand om voor te leven.

In de jaren daarna deed ik wat de meeste overlevers van kanker 
doen. Ik nam afstand van de kanker. Ik wilde er niet meer aan denken 
of over praten. Ik wilde gewoon weer een normaal leven leiden. Ik ging 
door met in onroerend goed te investeren, kocht en verkocht huizen en 
voerde renovaties op maat uit. 

Onze tweede dochter, Mackenzie Rae werd in juni 2008 geboren, 
een week na mijn 31ste verjaardag. Mijn band Arma Secreta bracht 
twee platen uit, A Century’s Remains en Dependent Lividity, en trad 
honderden keren op in het midwesten en de oostkust van de Verenigde 
Staten. Uiteindelijk deed mijn verhaal de ronde en vroegen mensen 
me constant naar mijn gezondheid − waarom ik geen chemotherapie 
had gedaan en wat ik dan wel had gedaan − en ik besefte dat ik iets 
belangrijks met de wereld te delen had.

Zeven jaar na mijn diagnose ben ik met een blog Chris Beat Cancer 
− Chris overwint kanker − begonnen om mensen inspiratie, bemoe-
diging en bronnen over het genezen en voorkomen van kanker met 



23

voeding en natuurlijke, niet-giftige therapieën, te bieden. Ik heb de site 
zo gecreëerd als ik zou willen dat er een had bestaan toen ik in de situ-
atie was dat ik het niet meer wist en in de war was.

Ik wist dat er mensen zoals ik waren die met een eerste diagnose 
van kanker naar antwoorden op zoek waren. Naarmate de blog meer 
bekend werd, begonnen er boodschappen van mensen binnen te 
komen die kanker, inclusief kanker stadium IV, zonder conventionele 
behandelingen, of na falende conventionele behandelingen hadden 
genezen. Ik begon ze te interviewen en hun verhalen op chrisbeatcan-
cer.com te delen en ik besefte hoe belangrijk het was om de wereld te 
laten zien dat kanker genezen kan worden en dat echte mensen dat 
doen.

Mijn beslissing om met een blog in de openbaarheid te treden ver-
anderde de koers van mijn leven volledig. Ik ben in de gelegenheid 
geweest om mijn verhaal vele malen op radio, televisie en film te ver-
tellen. Ik heb in de prijswinnende documentaire The C Word en in de 
serie The Truth About Cancer opgetreden. 

Ik ben onderdeel van onlinetoppers als The Food Revolution en 
Food Matters geweest. En ik heb het voorrecht gehad om te reizen 
naar, en te spreken in, plaatsen waar ik nooit van gedroomd had er 
ooit te zullen komen, waaronder Londen, Moskou en zelfs Cambodja. 
Het delen van informatie die mensen kan helpen kanker te genezen en 
te voorkomen en die mensen kan helpen de weg bij de behandeling 
van kanker te vinden, is mijn levenswerk geworden.

De relatieve vijfjaarsoverleving voor dikkedarmkanker stadium IIIC 
is 53%.3 Jongvolwassen patiënten (onder de 40) hebben een 28% hoger 
risico dat de kanker bij een follow-up na een jaar erger is geworden en 
is uitgezaaid, en ze hebben een 30% grotere kans om aan kanker te 
overlijden.4,5 Volgens het National Cancer Institute hebben patiënten 
met dikkedarmkanker stadium III met één tot drie aangetaste lymf-
klieren een aanzienlijk betere kans op overleven dan degenen met vier 
of meer aangetaste lymfklieren.6, 7 Ik had er vier. 

Bovendien ontdekte een meta-analyse* van onderzoeken dat 
patiënten met dikkedarmkanker met tumoren aan de linkerzijde een 
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betere overlevingskans hadden.8, 9 Die van mij zat rechts. Hoewel dat 
de kansen op een langdurige overleving tegen me waren, vier ik dit 
jaar mijn 15de kankerjaardag. Ik ben zo dankbaar om in leven te zijn. 
God is goed. Ik leg mijn vertrouwen in hem en hij leidt me op het pad 
naar genezing.

Ik wil heel duidelijk maken dat ik geen geluk heb gehad of speciaal 
ben. Ik ben gewoon een normale vent die naar zijn intuïtie luisterde, 
zijn geloof omarmde en hevige actie ondernam om zijn lichaam te 
helpen genezen. Ik verwijderde alles uit mijn leven dat aan mijn ziekte 
zou hebben kunnen bijdragen waardoor dat een plek werd waar kanker 
niet kon gedijen. Ik ben ervan overtuigd dat wat ik deed, iedereen kan 
doen, dus jij ook.

Ik ga je laten zien wat ik in de afgelopen 15 jaar door onderzoek 
naar de wetenschap van voeding, de kankerindustrie en de mensen 
die kanker hebben genezen, heb geleerd. Je zult ontdekken waar 
de conventionele geneeskunde de verkeerde kant opging, waarom 
de kankerindustrie heeft gefaald bij het ‘winnen van de strijd tegen 
kanker’ en hoe je de veel voorkomende gevaren en valkuilen van de 
behandeling van kanker kunt vermijden. Ook de exacte stappen die 
ik heb gezet om mijn leven radicaal te veranderen en te genezen, zul je 
van me vernemen. 

Dit uitvoerbare voedingspatroon en deze uitvoerbare strategieën 
voor je leefstijl zijn niet uniek voor mijn reis. Het is de rode draad bij 
iedereen die ik ken die kanker heeft genezen. Waar je jezelf ook maar 
in je reis naar gezondheid bevindt, of je kanker probeert te genezen of 
het probeert te voorkomen, dit zijn strategieën die je nu, op dit moment 
al, in je leven kunt toepassen.

Dus laten we van start gaan.
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Hoofdstuk 2

overleving

van de ziekste

Het probleem is niet om het antwoord te vinden;
het probleem is het antwoord onder ogen te zien.

— T e r e n c e  M c K e n n a

In 2010 hebben de wetenschappelijke onderzoekers professor Rosa-
lie David en professor Michael Zimmerman een onderzoek gepu-
bliceerd over de oorsprong van kanker. Op zoek naar bewijs van 

kanker bij onze voorvaderen hebben ze bijna duizend mummies uit het 
oude Egypte en Zuid-Amerika, maar ook fossielen en oude medische 
teksten, onderzocht. Ze vonden slechts vijf gevallen van tumoren uit 
duizend mummies en van slechts één van die tumoren werd gedacht 
dat die kwaadaardig was.1

De vroegste vermelding in de wetenschappelijke literatuur waar iets 
beschreven wordt dat we nu kanker noemen, is pas van duizenden 
jaren later. Aantekeningen die zover terug gaan als de zeventiende eeuw 
beschrijven operaties voor borstkanker en andere soorten kanker. 

In 1761 werd van gebruikers van snuiftabak beschreven dat daar 
neuskanker bij voorkwam. Schoorsteenvegers uit 1775 ontwikkelden 
kanker van het scrotum. De ziekte van Hodgkin werd voor het eerst in 
1832 beschreven. 

Sommigen hebben gesteld dat de ontdekking van kanker bij een 


