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Uit:	  http://www.sott.net/article/242516-‐Heart-‐surgeon-‐speaks-‐out-‐on-‐what-‐really-‐causes-‐
heartdisease	  (Vertaling	  Dr.	  Barbara	  Havenith)	  	  
	  
Hieronder	  een	  bekentenis	  van	  een	  Amerikaanse	  hartchirurg,	  Dr	  Dwight	  Lundell.	  Jarenlang	  
dacht	  hij	  dat	  cholesterol	  onze	  bloedvaten	  verwoesten.	  Hij	  kwam	  tot	  een	  ander	  inzicht	  en	  heeft	  
de	  moed	  om	  te	  bekennen	  dat	  hij	  het	  bij	  het	  verkeerde	  eind	  had.	  	  Welke	  andere	  dappere	  artsen	  
volgen?	  	  	  
	  
	  

	  
	  
 
“Wij	  artsen	  verwerven	  door	  onze	  lange	  opleiding,	  onze	  kennis	  en	  ons	  aanzien	  soms	  een	  groot	  ego	  dat	  
het	  lastig	  voor	  ons	  maakt	  om	  toe	  te	  geven	  dat	  we	  het	  bij	  het	  verkeerde	  eind	  hebben.	  Bij	  dezen	  dan.	  Ik	  
geef	  eerlijk	  toe	  dat	  ik	  ongelijk	  heb.	  Als	  hartchirurg	  met	  meer	  dan	  25	  jaar	  ervaring	  -‐	  ik	  heb	  meer	  dan	  
5000	  openhartoperaties	  uitgevoerd	  -‐	  is	  voor	  mij	  het	  moment	  aangebroken	  om	  fouten	  recht	  te	  zetten	  
met	  medische	  en	  wetenschappelijke	  feiten.	  	  
	  
Ik	  ben	  jarenlang	  geschoold,	  samen	  met	  andere	  belangrijke	  artsen,	  die	  bekend	  staan	  als	  ‘opiniemakers’.	  
Terwijl	  we	  werden	  bedolven	  onder	  de	  wetenschappelijke	  literatuur	  en	  wij	  voortdurend	  nascholingen	  
bezochten,	  hielden	  wij	  ‘medische	  opiniemakers’	  vol	  dat	  hartziekten	  simpelweg	  het	  gevolg	  waren	  van	  
verhoogde	  cholesterolwaarden	  in	  het	  bloed.	  	  
	  
De	  enige	  geaccepteerde	  therapie	  was	  het	  voorschrijven	  van	  cholesterolverlagende	  medicijnen	  en	  een	  
zeer	  strikt	  vetarm	  dieet.	  We	  hielden	  vol	  dat	  dit	  laatste	  zou	  zorgen	  voor	  lagere	  cholesterolwaarden	  en	  
minder	  hart-‐	  en	  vaatziekten.	  Iets	  anders	  beweren	  werd	  beschouwd	  als	  ketterij,	  die	  best	  eens	  zou	  
kunnen	  leiden	  tot	  medische	  fouten.	  	  
HET	  WERKT	  NIET!	  	  
	  
Deze	  aanbevelingen	  kunnen	  echter	  niet	  langer	  wetenschappelijk	  noch	  moreel	  verdedigd	  worden.	  
Enkele	  jaren	  geleden	  werd	  ontdekt	  dat	  ontsteking	  in	  de	  vaatwand	  de	  werkelijke	  oorzaak	  is	  van	  hart-‐	  
en	  vaatziekten.	  Dit	  leidt	  langzamerhand	  tot	  een	  paradigmaverschuiving	  in	  de	  behandeling	  van	  hart-‐	  en	  
vaatziekten	  en	  andere	  chronische	  ziekten.	  	  
Deze	  voedingsaanbevelingen,	  die	  lange	  tijd	  de	  norm	  waren,	  hebben	  een	  epidemie	  van	  obesitas	  en	  
diabetes	  teweeg	  gebracht.	  In	  termen	  van	  sterfte,	  menselijk	  lijden	  en	  verschrikkelijke	  economische	  
gevolgen	  valt	  elke	  plaag	  uit	  de	  geschiedenis	  hierbij	  in	  het	  niet.	  	  	  
	  



	  	  
Energieke	  Vrouwen	  Academie	  

	  
	   	  

Hoewel	  25%	  van	  de	  Amerikanen	  een	  dure	  cholesterolverlager	  krijgt	  voorgeschreven,	  en	  hoewel	  het	  
aandeel	  vet	  in	  de	  voeding	  fors	  beperkt	  wordt,	  zullen	  dit	  jaar	  in	  de	  VS	  meer	  mensen	  overlijden	  aan	  een	  
hart-‐	  en	  vaatziektes	  dan	  ooit	  tevoren.	  	  
Uit	  statistieken	  van	  de	  American	  Heart	  Association	  blijkt	  dat	  momenteel	  75	  miljoen	  Amerikanen	  aan	  
een	  hart-‐	  en	  vaatziekte	  lijden,	  20	  miljoen	  hebben	  suikerziekte	  en	  57	  miljoen	  dreigen	  suikerziekte	  te	  
ontwikkelen.	  Deze	  ziekten	  bedreigen	  mensen	  op	  een	  steeds	  jongere	  leeftijd	  en	  jaar	  na	  jaar	  worden	  er	  
meer	  mensen	  ziek.	  	  
	  
Cholesterol	  zou	  zich	  –	  even	  simpel	  gesteld	  –	  nooit	  ophopen	  in	  de	  vaatwand	  en	  op	  die	  manier	  
hartziekten	  en	  beroertes	  veroorzaken,	  zonder	  een	  ontstekingsproces	  in	  het	  lichaam.	  Zonder	  
ontsteking	  zou	  cholesterol	  zich	  vrijelijk	  door	  het	  lichaam	  verplaatsen,	  zoals	  de	  natuur	  het	  bedoeld	  
heeft.	  Door	  de	  ontsteking	  komt	  de	  cholesterol	  vast	  te	  zitten.	  
	  
Ontsteking	  is	  geen	  ingewikkeld	  proces.	  Het	  is	  gewoon	  het	  natuurlijke	  verdedigingsmechanisme	  van	  je	  
lichaam	  tegen	  vijanden	  van	  buiten:	  virussen,	  bacteriën,	  gifstoffen.	  Het	  ontstekingsproces	  is	  een	  
perfecte	  bescherming	  van	  je	  lichaam	  tegen	  bacteriële	  en	  virale	  indringers.	  Als	  we	  het	  lichaam	  echter	  
continue	  blootstellen	  aan	  letsel	  door	  gifstoffen,	  of	  door	  voedsel	  dat	  ons	  lichaam	  niet	  kan	  verwerken,	  
ontstaat	  er	  een	  probleem	  dat	  chronische	  ontsteking	  genoemd	  wordt.	  Maar	  hoewel	  een	  acute	  
ontsteking	  gunstig	  is,	  is	  een	  chronische	  ontsteking	  juist	  zeer	  kwalijk.	  
	  
Welk	  weldenkend	  mens	  zou	  zichzelf	  bewust	  en	  herhaaldelijk	  blootstellen	  aan	  voeding	  en	  andere	  
stoffen,	  die	  bekend	  staan	  om	  hun	  kwalijke	  effect	  op	  het	  lichaam?	  Nou	  ja,	  rokers	  misschien,	  maar	  zij	  
maken	  hun	  keuze	  tenminste	  willens	  en	  wetens.	  	  
	  
Alle	  overige	  mensen	  volgden	  gewoon	  het	  algemeen	  geaccepteerde	  dieet,	  met	  weinig	  verzadigd	  vet	  en	  
veel	  onverzadigde	  vetzuren	  en	  koolhydraten,	  onwetend	  van	  de	  schade	  die	  we	  herhaaldelijk	  
toebrachten	  aan	  onze	  bloedvaten.	  Dit	  herhaalde	  letsel	  veroorzaakt	  chronische	  ontsteking,	  wat	  weer	  
leidt	  tot	  hartziekten,	  beroerten,	  suikerziekte	  en	  overgewicht.	  	  
	  
Dus	  nogmaals	  voor	  de	  duidelijkheid:	  de	  schade	  en	  ontstekingen	  in	  onze	  bloedvaten	  worden	  
veroorzaakt	  door	  de	  vetarme	  voeding	  die	  jarenlang	  werd	  aanbevolen	  door	  de	  reguliere	  geneeskunde.	  	  
Wat	  zijn	  de	  belangrijkste	  boosdoeners	  bij	  chronische	  ontsteking?	  Dat	  zijn	  eigenlijk	  gewoon	  de	  
overdaad	  aan	  enkelvoudige,	  zwaar	  bewerkte	  koolhydraten	  (suikers	  als	  glucose	  en	  fructose,	  meel,	  en	  
alle	  producten	  die	  daarvan	  gemaakt	  worden)	  en	  de	  overmatige	  consumptie	  van	  omega-‐6	  vetzuren	  
zoals	  sojaolie,	  maïsolie	  en	  zonnebloemolie,	  die	  veel	  in	  bewerkte	  voeding	  zitten.	  	  
	  
Stel	  je	  eens	  even	  voor	  dat	  je	  herhaaldelijk	  met	  een	  harde	  borstel	  over	  een	  zachte	  huid	  wrijft,	  totdat	  de	  
huid	  helemaal	  rood	  wordt	  en	  bijna	  bloedt.	  En	  dat	  je	  dit	  enkele	  keren	  per	  dag	  zou	  herhalen,	  en	  dat	  dag	  
na	  dag,	  vijf	  jaar	  lang…	  Als	  je	  deze	  borstelbeurt	  al	  zou	  kunnen	  verdragen,	  dan	  zou	  je	  een	  bloedende,	  
gezwollen,	  geïnfecteerde	  wond	  hebben,	  die	  erger	  zou	  worden	  na	  elke	  hernieuwde	  verwonding.	  Op	  
deze	  manier	  kun	  je	  goed	  het	  ontstekingsproces	  visualiseren	  dat	  zich	  op	  dit	  moment	  in	  je	  lichaam	  zou	  
kunnen	  afspelen.	  
	  
Het	  maakt	  niet	  uit	  waar	  dit	  ontstekingsproces	  zich	  afspeelt,	  aan	  je	  buitenkant	  of	  aan	  je	  binnenkant,	  het	  
effect	  is	  hetzelfde.	  Ik	  heb	  de	  binnenkant	  van	  duizenden	  slagaders	  kunnen	  aanschouwen.	  Een	  ziek	  
bloedvat	  ziet	  eruit	  alsof	  iemand	  herhaalde	  keren	  de	  wand	  met	  een	  borstel	  heeft	  bewerkt.	  Dagelijks,	  en	  
meerdere	  keren	  per	  dag,	  veroorzaakt	  onze	  voeding	  kleine	  wondjes	  die	  leiden	  tot	  meer	  schade	  en	  dat	  
zorgt	  ervoor	  dat	  ons	  lichaam	  continue	  –	  en	  zoals	  het	  ook	  hoort	  -‐	  reageert	  met	  ontsteking.	  	  
	  
Als	  we	  de	  verleidelijke	  smaak	  van	  een	  zoet	  broodje	  proeven	  gaat	  in	  ons	  lichaam	  het	  alarm	  af,	  alsof	  een	  
buitenlandse	  indringer	  het	  de	  oorlog	  verklaard	  heeft.	  Voedingsmiddelen	  die	  vol	  zitten	  met	  suikers	  en	  
met	  enkelvoudige	  koolhydraten,	  of	  die	  bereid	  worden	  met	  omega	  6-‐vetten	  (en	  transvetten)	  teneinde	  
ze	  langer	  houdbaar	  te	  maken,	  vormen	  al	  zes	  decennia	  lang	  de	  belangrijkste	  bouwstenen	  van	  het	  
Amerikaanse	  (Westerse)	  dieet.	  Deze	  voedingsmiddelen	  hebben	  langzamerhand	  iedereen	  vergiftigd.	  	  
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Hoe	  kan	  het	  dat	  het	  eten	  van	  een	  zoet	  broodje	  een	  dergelijke	  ziekmakende	  opeenvolging	  van	  
ontstekingen	  veroorzaakt?	  
	  
Stel	  je	  voor	  dat	  je	  limonadesiroop	  over	  je	  toetsenbord	  zou	  knoeien,	  dan	  heb	  je	  een	  beeld	  van	  wat	  zich	  
binnen	  in	  de	  cel	  afspeelt.	  Als	  we	  enkelvoudige	  koolhydraten	  zoals	  suiker	  consumeren,	  stijgt	  onze	  
bloedsuikerspiegel	  snel.	  In	  reactie	  daarop	  zal	  je	  alvleesklier	  insuline	  gaan	  aanmaken,	  met	  als	  
belangrijkste	  doel	  om	  de	  suiker	  in	  de	  cellen	  te	  kunnen	  opnemen,	  waar	  deze	  wordt	  opgeslagen	  als	  
energiebron.	  Als	  de	  cel	  vol	  zit	  en	  er	  niet	  meer	  glucose	  nodig	  is,	  zal	  de	  suiker	  niet	  meer	  in	  cel	  worden	  
opgenomen	  zodat	  er	  geen	  ophoping	  plaatsvindt.	  Dit	  zorgt	  voor	  een	  stijging	  van	  het	  
bloedsuikergehalte,	  waardoor	  er	  meer	  insuline	  wordt	  gemaakt.	  Glucose	  wordt	  dan	  omgezet	  in	  vet	  en	  
als	  zodanig	  opgeslagen.	  	  
	  
Wat	  heeft	  dat	  dan	  allemaal	  te	  maken	  met	  ontsteking?	  De	  bloedsuikerspiegel	  wordt	  binnen	  nauwe	  
grenzen	  gehandhaafd.	  Overbodige	  suikermoleculen	  worden	  aan	  diverse	  soorten	  eiwitten	  gekoppeld	  
en	  deze	  moleculen	  beschadigen	  vervolgens	  de	  vaatwand.	  Deze	  herhaaldelijke	  beschadiging	  van	  de	  
bloedvatwand	  zorgt	  voor	  een	  ontstekingsproces.	  Als	  je	  dagelijks	  enkele	  keren	  je	  bloedsuikerspiegel	  de	  
hoogte	  injaagt,	  dan	  geeft	  dat	  hetzelfde	  effect	  als	  wanneer	  je	  met	  schuurpapier	  de	  binnenkant	  van	  de	  
kwetsbare	  bloedvaten	  zou	  schuren.	  	  
	  
Hoewel	  je	  dit	  effect	  niet	  kunt	  zien	  aan	  de	  buitenkant,	  kun	  je	  er	  zeker	  van	  zijn	  dat	  het	  wel	  gebeurt.	  In	  de	  
afgelopen	  25	  jaar	  zag	  ik	  meer	  dan	  5000	  patiënten	  die	  een	  gemeenschappelijk	  probleem	  hadden:	  	  	  
ontsteking	  van	  hun	  slagaders.	  	  
	  
Terug	  naar	  het	  zoete	  broodje.	  Deze	  onschuldig	  ogende	  lekkernij	  bevat	  niet	  alleen	  maar	  suikers,	  het	  
wordt	  gebakken	  in	  omega-‐6	  olie,	  zoals	  sojaolie.	  Chips	  en	  frites	  zijn	  doordrenkt	  van	  sojaolie.	  Bij	  
industrieel	  bewerkt	  voedsel	  wordt	  omega-‐6-‐olie	  gebruikt	  om	  zo	  de	  houdbaarheid	  te	  verbeteren.	  
Omega-‐6	  vetzuren	  zijn	  essentieel	  voor	  ons	  lichaam,	  ze	  maken	  deel	  uit	  van	  onze	  celmembranen,	  die	  
regelen	  wat	  de	  cel	  in	  en	  uit	  gaat.	  Maar	  ze	  moeten	  wel	  in	  verhouding	  zijn	  met	  omega	  3-‐vetzuren.	  	  	  	  
Als	  deze	  verhouding	  in	  onbalans	  raakt,	  door	  overmatige	  consumptie	  van	  omega-‐6,	  zal	  de	  cel	  
chemische	  stoffen	  genaamd	  cytokinen	  gaan	  vormen,	  die	  direct	  ontstekingen	  veroorzaken.	  	  
	  
De	  Amerikaanse	  (Westerse)	  eetgewoontes	  van	  tegenwoordig	  hebben	  gezorgd	  voor	  een	  extreme	  
onbalans	  tussen	  deze	  beide	  vetzuren.	  De	  verhouding	  varieert	  ergens	  tussen	  15:1	  tot	  wel	  30:1	  ten	  
gunste	  van	  omega-‐6.	  Dat	  zorgt	  voor	  een	  enorme	  hoeveelheid	  ontsteking	  veroorzakende	  cytokines.	  In	  
de	  huidige	  voedingsomgeving	  zou	  een	  gezonde	  en	  optimale	  verhouding	  3:1	  zijn.	  	  
	  
Om	  de	  zaken	  nog	  erger	  te	  maken,	  zorgt	  het	  overgewicht	  dat	  je	  meedraagt	  door	  dit	  soort	  voeding	  te	  
eten	  ervoor,	  dat	  je	  overladen	  vetcellen	  grote	  hoeveelheden	  ontstekingsbevorderende	  stoffen	  
vrijgeven,	  die	  bijdragen	  aan	  de	  schade	  die	  al	  is	  veroorzaakt	  door	  de	  hoge	  bloedsuikergehaltes.	  Het	  
proces	  dat	  begon	  met	  een	  zoet	  broodje	  wordt	  na	  verloop	  van	  tijd	  een	  vicieuze	  cirkel	  die	  hartziektes,	  
hoge	  bloeddruk,	  diabetes	  en	  uiteindelijk	  de	  ziekte	  van	  Alzheimer	  veroorzaakt,	  terwijl	  het	  
ontstekingsproces	  onverminderd	  voortgaat.	  	  
Er	  is	  geen	  ontkomen	  aan	  het	  feit	  dat	  hoe	  meer	  we	  bewerkte	  voeding	  eten,	  hoe	  meer	  we	  de	  
ontstekingsprocessen	  bevorderen.	  Het	  menselijk	  lichaam	  is	  niet	  ontworpen	  om	  de	  voeding,	  die	  vol	  zit	  
met	  suikers	  en	  gedrenkt	  is	  in	  omega	  6	  oliën,	  te	  verwerken.	  
	  
Er	  is	  maar	  één	  antwoord	  mogelijk	  om	  de	  ontstekingen	  te	  verminderen	  en	  dat	  is	  terugkeren	  naar	  meer	  
natuurlijke	  voeding.	  Om	  spieren	  op	  te	  bouwen,	  moet	  je	  meer	  eiwitten	  eten.	  Kies	  koolhydraten	  die	  
complex	  zijn,	  zoals	  fruit	  in	  allerlei	  kleuren,	  en	  groentes.	  Verminder	  of	  verwijder	  
ontstekingsveroorzakende	  omega	  6	  vetten,	  zoals	  mais-‐	  en	  sojaolie	  en	  de	  bewerkte	  voeding	  die	  ermee	  
gemaakt	  wordt.	  	  
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Eén	  eetlepel	  maisolie	  bevat	  7,28	  mg	  omega	  6;	  sojaolie	  bevat	  6,94	  mg.	  Vervang	  het	  door	  olijfolie	  of	  
grasboter.	  Dierlijke	  vetten	  bevatten	  minder	  dan	  20%	  omega	  6,	  die	  zullen	  dus	  veel	  minder	  snel	  
ontsteking	  veroorzaken	  dan	  de	  zogenaamd	  gezonde	  meervoudig	  onverzadigde	  oliën.	  	  	  
	  
Vergeet	  de	  ‘wetenschap’	  waarmee	  je	  gedurende	  tientallen	  jaren	  gehersenspoeld	  bent.	  De	  wetenschap	  
die	  stelt	  dat	  uitsluitend	  verzadigd	  vet	  hart-‐	  en	  vaatziekten	  veroorzaakt,	  bestaat	  niet.	  De	  wetenschap	  
die	  zegt	  dat	  verzadigd	  vet	  zorgt	  voor	  een	  toename	  van	  het	  cholesterolgehalte	  staat	  ook	  erg	  zwak.	  Nu	  
we	  weten	  dat	  cholesterol	  niet	  de	  veroorzaker	  is	  van	  hart-‐	  en	  vaatziekten,	  is	  de	  zorg	  over	  verzadigd	  vet	  
nog	  absurder.	  
	  
De	  cholesteroltheorie	  leidde	  tot	  de	  vetarme	  aanbevelingen,	  waardoor	  vervolgens	  precies	  die	  
voedingsmiddelen	  werden	  gecreëerd,	  die	  nu	  een	  ontstekingsepidemie	  veroorzaken.	  De	  reguliere	  
geneeskunde	  maakte	  een	  vreselijke	  fout,	  toen	  geadviseerd	  werd	  om	  verzadigd	  vet	  te	  vervangen	  door	  
meervoudig	  onverzadigde	  vetzuren.	  Nu	  zitten	  we	  met	  een	  epidemie	  van	  slagaderontsteking	  die	  leidt	  
tot	  hart-‐	  en	  vaatziekten	  en	  andere	  sluipmoordenaars.	  	  
	  
Wat	  je	  kunt	  doen	  is	  de	  onbewerkte	  voeding	  kiezen	  die	  je	  grootmoeder	  at.	  Gebruik	  niet	  de	  bewerkte	  
voedingsmiddelen	  uit	  de	  supermarkt	  waarmee	  de	  winkels	  nu	  vol	  liggen.	  Door	  
ontstekingsbevorderende	  voedingsmiddelen	  weg	  te	  laten	  en	  te	  kiezen	  voor	  verse,	  onbewerkte	  
voedingsmiddelen,	  rijk	  aan	  essentiële	  voedingsstoffen,	  kun	  je	  veel	  van	  de	  schade	  aan	  je	  bloedvaten	  en	  
de	  rest	  van	  je	  lijf,	  die	  is	  ontstaan	  door	  het	  typisch	  Amerikaanse/Westerse	  dieet,	  ongedaan	  maken.	  
	  


