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belangrijk zou kunnen zijn, omdat ‘tumoren 
met hogere concentraties zuurstof gevoeli-
ger zijn voor bestralingen.’ ” 

•	 “Een lager zuurstofgehalte in de tumor geeft 
de tumorcellen de mogelijkheid om makke-
lijker te overleven, door de vernietiging van 
het DNA moeilijker te maken.” 

•	 “Medicijnen voor chemotherapie werken ook 
niet zo goed wanneer de tumor minder zuur-
stof heeft.”
 (accenten toegevoegd)

Ik ben meteen begonnen met het zoeken naar 
artikelen in medische tijdschriften, om te zien of 
dit cruciale concept goed begrepen werd. De vol-
gende commentaren bevatten een representatief 
voorbeeld van wat ik heb gevonden: 

•	 “Kennis vooraf van ruimtelijke en tijdelijke 
veranderingen in de partiële zuurstofdruk 
(oxygenatie; pO2) in vaste tumoren, een sleu-
telfactor voor de prognose van de uitkomst 
van de behandeling van kanker, zou de plan-
ning van radiotherapie en chemotherapie 
enorm verbeteren.” 1 

•	 “Ondanks duidelijk bewijs van de rol van 
hypoxie [lage cellulaire zuurstof] bij de 

Veel lezers van dit boek ondergaan 
helaas behandelingen met bestraling en 
chemotherapie.
In mei 2008 werd mij door de uitmun-

tende radioloog Robert Kagan M.D., medisch 
directeur van de MRI Scan & Imaging Centers 
in Ft. Lauderdale, Florida, onder de aandacht 
gebracht dat bij een verhoogd zuurstofniveau in de 
cel de effectiviteit van zowel chemotherapie als de 
behandeling met bestralingen toenam bij het ver-
nietigen van kankercellen.

Het was zeer bevredigend dit te vernemen, 
daar het Peskin Protocol ontworpen is om de 
zuurstof in de cellen in het hele lichaam te verho-
gen, inclusief de plekken met kanker.

Naast het vermogen van een verhoogde 
oxygenatie om het optreden van kanker te voor-
komen en om kanker op de bestaande plekken te 
stoppen, maakt het Peskin Protocol daarom ook 
lopende oncologische behandelingen effectiever.

Hier volgt wat James B. Mitchell, Ph.D., hoofd 
van de afdeling Biologie van het National Cancer 
Institute rapporteerde in een artikel dat door de 
Radiological Society of North America is gepubli-
ceerd (23-04-2008): 

•	 “ ‘... Ze waren in staat om het zuurstofgehalte 
in tumoren succesvol te meten,’ hetgeen 
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Het verzwegen verhaal over kanker

•	 “Hypoxie en anemie − bloedarmoede − (het-
geen bijdraagt aan tumor-hypoxie) kunnen tot 
resistentie voor ioniserende straling en che-
motherapie leiden, door de tumorcellen van 
de zuurstof te ontdoen die essentieel is voor 
de cytotoxische activiteiten van deze midde-
len.
Hypoxie kan ook de gevoeligheid van de 
tumor voor radiotherapie en chemothera-
pie verminderen, via een of meer indirecte 
mechanismen die veranderingen van het pro-
teoom − alle eiwitten van een (deel van een) 
organisme − en genoom met zich meebren-
gen.” 8 

•	 “Een slechte en wisselende bloeddoorstro-
ming (hetgeen tot acute hypoxie leidt) zowel 
als toegenomen diffusie-afstanden (hetgeen 
tot chronische hypoxie leidt) kunnen de ver-
minderde en wankele distributie van chemo-
therapeutische middelen tot gevolg hebben, 
met een daarop volgend effect op hun thera-
peutische doeltreffendheid.” 9 

•	 “Tevens is van sommige chemotherapeuti-
sche middelen aangetoond dat ze zowel in 
vivo als in vitro zuurstofafhankelijk zijn. Dat 
zijn bijvoorbeeld cyclofosfamide, carboplatin 
en doxorubicine.” 10, 11, 12, 13, 14 

(accenten toegevoegd) 

Daar deze informatie cruciaal is in je gevecht 
tegen kanker, heb ik deze pagina’s makkelijk te 
printen gemaakt via www.succesboeken.nl/Het-
VerzwegenVerhaalOverKanker/oncology.pdf
zodat je dit op de volgende afspraak vooraf-
gaand aan de behandeling, met je oncoloog kunt 
bespreken.

weerstand van de cel tegen door ioniserende 
straling veroorzaakte giftigheid, blijven de 
onderliggende moleculaire mechanismen 
onduidelijk.
Dit onderzoek richtte zich op de invloed van 
hypoxie op door straling veroorzaakte signa-
len in TK6 human lymphoblastoid cellen.” 2 

•	 “Een grote hoeveelheid gepubliceerd bewijs 
wijst naar tumor-hypoxie als een belangrijk 
obstakel voor een effectieve behandeling van 
tumoren met gebruik van ioniserende stra-
ling,3,4 omdat cellen die onder zuurstofarme 
condities aan straling worden blootgesteld 
een ongeveer drie keer hogere weerstand 
hebben dan wanneer ze onder aerobe condi-
ties worden behandeld.” 5 

•	 “In een poging om de doeltreffendheid van 
klinische bestralingstherapie te verhogen, 
werden zuurstofarme cellen een belangrijk 
doel, omdat er een ongeveer drie keer hogere 
dosis straling nodig is om dezelfde hoeveel-
heid overlevende cellen onder hypoxie te 
bereiken in vergelijking met cellen onder 
normale condities.
De biochemische rol van zuurstof was het fixe-
ren, of permanent maken, van de schade die 
aan het cruciale DNA-doel was toegebracht.” 6 

•	 “Vaste tumoren bevatten regelmatig grote 
gebieden met een lage zuurstofconcentratie 
(hypoxie). De zuurstofarme micro-omgeving 
werkt aanpassingen van de stofwisseling van 
de tumorcel in de hand en die veranderingen 
kunnen de lokale micro-omgeving verder ver-
storen.
Het nettoresultaat van deze tumorspecifieke 
veranderingen is een micro-omgeving die vele 
standaard cytotoxische therapieën [chemo-
therapie] tegen kanker afremt en een slechte 
klinische uitkomst voorspelt.” 7 
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