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Alle rechten voorbehouden. Niets van 
deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens
bestand, of openbaar gemaakt, in enige 
vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, 
mechanisch,door fotokopieën, opnamen, of 
op enig ander manier, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.

Dit boek bevat informatie om meer en beter 
inzicht te krijgen in de bedreigingen die laag    
gradige chronische ontstekingen veroorzaken. 
De meest recente onder    zoeken tonen aan dat 
we problemen kunnen voor      komen en ziekten 
in de kiem kunnen smoren. We weten nu dat 
al deze kwalen worden veroorzaakt door een 
sluip             moordenaar, chronische laaggradige 
ontsteking genaamd. Ook weten we dat dit 
vooral komt door eet      gewoonten en keuzes 
voor een bepaalde levensstijl, die gemakkelijk 
veranderd kunnen worden. De inhoud van dit 
boek is bedoeld als algemene informatie en niet 
ter vervanging van medisch advies. U wordt 
aan              geraden uw arts te consulteren indien u een 
medisch probleem ondervindt. De auteur en de 
uitgever zijn niet aan      sprakelijk voor het opvolgen 
van enig advies zoals dat voortkomt uit de 
inhoud van dit boek.

Uitgeverij MemBrein, Veldhoven
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Waarom dit boek?
Ontstekingen zijn een onderliggende oorzaak van praktisch iedere chronische ziekte: 
gewrichtsreumatiek, de ziekte van Crohn, diabetes en depressies, naast belangrijke 
dodelijke ziekten als hartkwalen en beroerten.
scientific american (2009)

Het verband tussen ontstekingen en kanker heeft een centrale plaats ingenomen in de 
onderzoekswereld.
massachusetts institute of technology’s whitehead institute for biomedical 
research (2009)

De gezondheidszorg en zorgondernemingen worden gedomineerd door het farma   -
ceutische ‘magic bullet’-model: wanneer de symptomen van een niet-over draagbare, 
degeneratieve ziekte zoals kanker of een hartkwaal zich voordoen, zullen dokters over 
het algemeen naar medicijnen grijpen.

Maar deze strategie biedt simpelweg niet genoeg en veel te laat. De meeste medicijnen 
pakken symptomen aan en niet de kernoorzaak van de kwaal, dus tegen de tijd dat de 
symptomen zichtbaar worden is de ziekte al in een vergevorderd stadium. Jarenlang 
breiden de ‘ouderdomskwalen’ zich sluipend uit, totdat ze uiteindelijk tevoorschijn 
komen en pijn en ongemak gaan veroorzaken. Het medicatiemodel heeft ook aan     -
toonbaar gefaald bij het tegengaan van de vloedgolf aan ziekten zoals diabetes, 
dementie, allergieën, kanker en osteoporose.

Nu is er echter een alternatief. De meest recente onderzoeken tonen aan dat we 
problemen kunnen voorkomen en ziekten in de kiem kunnen smoren. We weten nu dat 
al deze kwalen worden veroorzaakt door een sluipmoordenaar, chronische laag gradige 
ontsteking genaamd. Ook weten we dat dit vooral komt door eetgewoonten en keuzes 
voor een bepaalde levensstijl, die gemakkelijk veranderd kunnen worden.

Het kost niet veel tijd om dit boek te lezen, omdat de boodschap eenvoudig is. Als u actie 
onderneemt tegen chronische ontsteking, zijn u en uw gezin al een heel eind op weg 
naar een gezonder en langer leven. De stappen die u moet nemen zijn al even eenvoudig 
– en al binnen enkele weken merkt u de gunstige effecten.
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Artsen in de oude Griekse, Romeinse en islamitische rijken geloofden 
dat ons lichaam slechts vier verschillende lichaamssappen bevatte en 
dat alle ziekten veroorzaakt werden doordat deze vier ‘humores’ uit 
balans waren. Deze eenvoudige theorie heeft zo’n tweeduizend jaar 
standgehouden, tot de komst van de moderne medische wetenschap 
in de negentiende eeuw. Toen begon men met een reeks van gedetail-
leerde onderzoeken naar hoe wij in elkaar zitten en wat we precies 
zijn. Dit leverde een enorme hoeveelheid complexe informatie op, 
talloze medische specialisaties en specialisten en een breed scala 
aan specifieke (en giftige) medicijnen die tot op de dag van vandaag 
gebruikt worden.

Hoewel een farmaceutische benadering vaak effectief is in het onder- 
drukken van ziekte symptomen, kon hiermee niet de angst  aanjagende 
toe name worden tegengegaan van de degene ratieve ziekten die tegen  -
woordig onze zorginstellingen overspoelen. Hartkwalen, diabetes, 
kanker, dementie, allergieën, auto-immuunziekten, neuro logische 
ont    wikkelings   stoornissen, psychische aandoeningen – de zo  genaamde 
wel  vaarts  ziek ten – maken een onhoud bare groei door. Steeds meer 
mensen worden er door getroffen en op steeds jongere leeftijd.

Maar nu, net op tijd, is er een nieuwe allesomvattende theorie, een die 
schadelijke medicijnen overbodig maakt en zich richt op het voedsel 
dat wij eten. Het is verrassend eenvoudig; je zou het bijna een moderne 
en wetenschappelijke versie kunnen noemen van de oude theorie van 
de lichaamssappen. Deze nieuwe Grote Allesomvattende Theorie van 
ziekten heeft vijf basis elementen.

1. Alom wordt erkend dat ‘welvaartsziekten’ voor een zeer groot deel 
worden beïnvloed door voedingsfactoren.

2. Recent onderzoek laat zien dat bijna al deze ziekten één element 
gemeen hebben: chronische ontsteking, een proces dat gezond 
weefsel beschadigt en vernietigt in ieder orgaan dat ermee in 
aan raking komt.

3. De belangrijkste ontstekingsremmende bestanddelen in ons 
voed  sel zijn de 1,3/1,6-bètaglucanen die te vinden zijn in gisten en 
padden stoelen, de omega 3-vetzuren die voorkomen in vette vis, en 
de poly   fenolen, waardevolle voedingsstoffen in fruit en groenten.

DEEL 1

Brandend lijf
een snelle start
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4. Een onderzoek naar verschuivingen in ons eetgedrag (de manier waarop ons 
voedings            patroon door de jaren heen is veranderd) liet zien dat het peil van deze 
ontstekings  remmende voedingsstoffen een dieptepunt heeft bereikt. In het bijzonder 
is de verhou ding van omega 3- tot omega 6-vetzuren drastisch verslechterd en de 
inname van poly fenolen is sterk gereduceerd. De afname van deze ontstekings-
remmende voedingsstoffen loopt parallel aan de toename van de ontstekingsziekten 
die hier boven vermeld staan.

5. Als de belangrijkste ontstekingsremmende voedingsstoffen weer in ons voedings-
patroon worden opgenomen, komen deze ziekten, zowel bij dieren als bij mensen, 
tot negentig procent minder voor. We zouden in grote mate beschermd worden tegen 
degeneratieve aandoeningen en we zouden een aanzienlijk grotere kans hebben om 
gezond oud te worden.

Waarschijnlijk zult u hierover weinig te horen krijgen van uw artsen, omdat ze deze 
nieuwe weten schappelijke inzichten niet leren tijdens hun opleiding tot arts. Tijdens mijn 
studie genees kunde leerde ik alleen maar over medicijnen; het onderwerp voeding werd 
verwaarloosd. Nu zijn we veertig jaar verder en er is maar weinig veranderd. Misschien 
komt dit omdat de Big Pharma nog niet ontdekt heeft hoe ze deze nieuwe ideeën kunnen 
omzetten in winst. Misschien komt het doordat de regelgevers, die druk bezig zijn om 
de ontwikkeling van deze nieuwe voedingsprogramma’s de kop in te drukken, bijzonder 
sterk beïnvloed worden door een farmaceutische manier van denken (zie hoofdstuk 25).

Laten we daar niet op wachten. De nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn verrassend 
makkelijk te begrijpen en nog makkelijker in de praktijk te brengen. De grondbeginselen 
zijn grotendeels gelijk aan de bekende richtlijnen – eet meer fruit, groente en vette vis, 
eet minder gebakken en gegrild voedsel, beperk het gebruik van zout en alcohol, rook 
niet – maar deze worden aanzienlijk effectiever door toevoeging van twee ontstekings-
remmende supplementen. Een hiervan is een bètaglucaan-samenstelling, de ander is een 
combinatie van visolie met polyfenolen.

De visolie/polyfenolen-combinatie is een bijzonder krachtig supplement; het is het 
resul taat van onderzoekswerk aan de universiteit in Trondheim (Noorwegen) en Milaan 
(Italië). Daar hebben vooraanstaande wetenschappers een effectieve en betrouwbare 
laboratorium test ontwikkeld die de verhouding tussen omega 3- en omega 6-vetzuren in 
het bloed meet. Ook hebben ze een perfect uitgebalanceerde spijsolie uitgevonden, die 
gezuiverde vis olie combineert met een polyfenolrijke olijfolie. Deze olie, die de gezond -
heids voordelen van het Eskimo-dieet combineert met het mediterrane voedings patroon, 
heeft krachtige ontstekings  remmende effecten, en als gevolg daarvan specta  culaire en 
direct zichtbare gezondheidsvoordelen. Deze kunnen gemakkelijk gemeten worden met 
behulp van de gevalideerde Trondheim-test.

Aan de ontwikkeling van dit verhaal ligt een aanzienlijke hoeveelheid weten schappelijk 
onderzoek ten grondslag waarover u alles kunt lezen op de volgende bladzijden.  
Deel 1, dat u nu leest, is de snelle start; een korte handleiding voor een verbeterde 
gezond heid waarmee u binnen één dag op het juiste spoor zit. Deze handleiding is 
geba seerd op colleges die aan artsen gegeven zijn en verschaft een eenvoudige leidraad 
voor een nieuw genees  kundig model. Deel 2 is een diepgaande analyse die zich richt tot 
gezondheidswetenschappers en geschoolde leken om hen op de hoogte te brengen van 

recent onderzoek en hen te laten zien hoe alles samenvalt in een verrassend coherente 
verzameling bewijsmateriaal. Aan de orde komen onderwerpen zoals de epidemiologie 
van ontstekingen, de rol van darmflora, wat telomeren ermee te maken hebben, het 
vraagstuk van plotselinge dood, de rol van het aan geboren immuunsysteem en nog veel 
meer.

Dit alles is gebaseerd op gepubliceerd onderzoek waarover langzamerhand gedoceerd 
begint te worden op tal van academische instituten over de hele wereld. Het is een 
gedetailleerde en allesomvattende gids voor een aanzienlijk betere gezondheid; het legt 
de zeggenschap over uw gezondheid weer terug in uw eigen handen.

Oxford, juni 2017 
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1. Chronische ontsteking, de belangrijkste oorzaak van 
 vroegtijdige veroudering en overlijden

Laaggradige ontsteking wordt in verband gebracht met een scala aan ziekten, van 
hart  aandoeningen en diabetes tot alzheimer en artritis; het zou weleens de oorzaak 
kunnen zijn van de meeste chronische ziekten.
universiteit van californië, berkeley, school of public health (2010)

Het verouderingsproces moet niet verward worden met ouder worden. We hebben geen 
invloed op het verloop van de tijd (het chronologische verouderingsproces), maar we 
kunnen wel de snelheid beïnvloeden waarmee ons lichaam veroudert (het biologische 
verouderings proces). Als u hiervoor kiest, zult u er niet alleen jonger uitzien en u jonger 
voelen, u zult ook het risico verkleinen dat u een degeneratieve ziekte krijgt en uw 
voor uitzichten op een gezonde en langere middelbare leeftijd en oude dag vergroten.

Ouder worden werd altijd gezien als een proces van geleidelijke toename van schade 
aan lichaamscellen. Dit was het ‘slijtage’-model, dat hand in hand ging met het concept 
van ‘leeftijdsgebonden ziekten’; grofweg, hoe langer je leefde, hoe meer je weefsels en 
organen aan slijtage onderhevig zouden zijn. Dit idee had een vreselijk medisch fatalisme 
tot gevolg, want zeg nu zelf: als slijtage de oorzaak is van deze symptomen, dan kunnen 
medici weinig anders voor u doen dan proberen om deze symptomen zo draaglijk 
mogelijk te maken. Dat is dan ook wat de meeste moderne medicijnen doen.

Gelukkig is deze ‘slijtage’-theorie weerlegd nu er een heleboel individuen (en zelfs hele 
volksstammen) een gezegende leeftijd bereiken in goede gezondheid. Sterker nog: recent 
onderzoek toont aan dat vrijwel alle leeftijdgerelateerde ziekten – van verminderde 
gees       telijke vermogens tot aderverkalking, van kanker tot hoge bloeddruk, van artritis tot 
diabetes en beroerten – niet hoeven optreden als we ouder worden en geen noodzakelijk 
onderdeel zijn van het verouderingsproces. Het toont aan dat al deze aandoeningen een 
gemeen   schappelijke motor hebben: chronische subklinische ontsteking, een aandoening 
die helemaal niet onvermijdelijk is en die verrassend eenvoudig te voorkomen is. 
(Chronisch en sub klinisch wil zeggen continu en niet-waarneembaar, totdat de 
chronische ontsteking zoveel weefsel   schad e heeft aangericht dat de ziekte symptomen 
zich uiteindelijk manifesteren.)

Ontstekingsfactoren zijn de voorbodes van praktisch al het slechte nieuws in het 
menselijk lichaam. Ze voorspellen hartaanvallen, hartfalen, het ontwikkelen van 
diabetes, een kwets bare oude dag, het verlies van cognitieve functies, zelfs tot op 
zekere hoogte kanker.
russell tracy, professor in de pathologie en biochemie aan de universiteit van vermont,
college of medicine

Het moge duidelijk zijn dat chronische ontsteking het best vermeden kan worden. 
Helaas is het door onze manier van leven geleidelijk aan een aandoening geworden die 
we aa ntreffen bij bijna elke volwassene boven de dertig. In toenemende mate worden 
zelfs tieners erdoor getroffen.

Sommige mensen lopen een verhoogd risico. Als u ouder bent dan vijftig, te zwaar, als u 
rookt of blootgesteld wordt aan luchtvervuiling, als u een langdurige aandoening hebt 
die eindigt op ‘-itis’ (wat ‘ontsteking’ betekent), als u een topatleet bent of een tv-junkie, 
of als zoetig  heid, gebakken voedsel, barbecue en gefrituurde producten een belang rijke 
plaats innemen in uw eetpatroon, dan is er vrijwel zeker sprake van een bepaald niveau 
van chronische ontsteking in uw lichaam die nu bestreden moet worden om uw gezond -
heid op langere termijn veilig te stellen.

Ontsteking en verouderen

Er zijn maar weinig mensen die van ouderdom sterven. De grote meerderheid wordt 
ziek en sterft voortijdig, geveld door zogenaamde ‘natuurlijke oorzaken’, lang voordat 
onze biologische levensduur ten einde is gekomen. Uit onderzoeken naar celstructuren 
en uit een weliswaar klein, maar toenemend aantal individuen die gezond ouder dan 
honderd worden,1 blijkt dat onze potentiële levensduur tot dertig procent langer is dan 
we tegenwoordig voor normaal houden. Maar waarom is zo’n lang en gezond leven 
zo zeld zaam? Waarom zijn er maar zo weinig mensen die de haalbare biologische 
eindstreep halen?

Vroeger overleden we, over het algemeen, aan een infectie, van de honger of door 
licha  melijk letsel. In de twintigste eeuw zorgden gezondheidszorg, sociale vooruitgang, 
vaccinatie en in mindere mate medicatie voor belangrijke overwinningen op deze 
moordenaars – hoewel het er de schijn van heeft dat infectieziekten bezig zijn aan een 
comeback, veroorzaakt door de nonchalante manier waarop we antibiotica gebruiken en 
door de komst van nieuwe virussen.

Ten tijde van het schrijven van dit boek zijn de belangrijkste doodsoorzaken echter 
chronische degeneratieve ziekten zoals hart- en vaatziekten en kanker. Deze komen 
steeds meer voor dankzij de gelijktijdige epidemische toename van overgewicht en 
obesitas. Wat we nodig hebben is een eenentwintigste-eeuws geneesmiddel dat deze 
aandoeningen afremt of stabiliseert, dat voorkomt dat deze kwalen onze laatste jaren zo 
zwaar maken, een middel dat ons langer gezond houdt als we in de veertig en vijftig zijn, 
dat ons fysiek jong houdt wan neer we de zestig gepasseerd zijn en ook nog daarna.

Het nieuwe gezondheidszorgmodel dat dit kan bewerkstelligen staat bekend onder de 
naam farmaco-voedingsgeneeskunde. Het is gebaseerd op drie eenvoudige en vanzelf-
sprekende waarheden.

Ten eerste is alle levend weefsel dynamisch, dat wil zeggen: het repareert en vernieuwt 
zich  zelf voortdurend. Huidcellen laten los en worden elke dag vervangen, rode bloed             -
cellen gaan vier maanden mee voordat ze hun werking verliezen en ze door nieuwe 
vervangen worden, elke tien jaar vormt zich weer een nieuw skelet. Dit soort veran de-
ringen doet zich voortdurend voor en je merkt er niets van.

Het kraakbeen in de gewrichten slijt af en groeit weer aan, plaque hecht zich aan de 
wanden van de slagaderen en wordt voortdurend verwijderd, iedere dag neemt het 
lichaam calorieën op uit ons voedsel die worden omgezet in warmte, beweging en al die 
andere zaken die ons tot levende wezens maken.
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Op de tweede plaats heeft het lichaam het ongelooflijke vermogen om zich te herstellen 
en zich te vernieuwen, een vermogen dat is gesmeed in de evolutionaire vuren van ons 
paleolithisch verleden. Als dat niet zo was geweest, zouden we als soort niet overleefd 
hebben. Onze gewrichten zouden op ons twintigste versleten zijn, onze bloedvaten 
zouden dicht geslibd zijn tegen de dertig en onze hersencapaciteit zou uitgedoofd zijn 
voor we veertig waren. En voor de meesten van ons is dat eenvoudigweg niet het geval.

Maar op de derde plaats is het net zo goed waar dat bij het verstrijken van de jaren 
dit soort degeneratieve veranderingen toenemen en zich bij steeds meer van ons als 
klinische aandoening manifesteren. Deze trend is zo alledaags dat we er nauwelijks nog 
bij stilstaan; toch moeten we ons afvragen waarom dit patroon zo wijdverspreid is. Wat is 
er nu eigenlijk zo anders aan ouderdom?

Tijdens pakweg de eerste twintig jaar van ons leven voeren groei- en vernieuwings-
processen de boventoon, een omstandigheid die we soms aanduiden met de term 
‘anabole dominantie’. Maar naarmate we ouder worden, vermindert het groei- en 
vernieuwings proces en worden de krachten van verval en afbraak sterker. Tegen de 
tijd dat we de gouden leeftijd van veertig hebben bereikt, laten groei en vernieuwing 
het steeds meer afweten en langzamerhand gaan we van ‘anabole dominantie’ naar 
‘katabole dominantie’. 

Ons herstelvermogen wordt aangetast; het duurt bijvoorbeeld langer voordat een wond 
ge nezen is en het infectiegevaar is groter. Over het algemeen kun je stellen dat het 
immuun   systeem minder effectief wordt. De mate waarin we ons lichaamsweefsel weer 
kunnen opbouwen en vernieuwen neemt af en afbraakprocessen krijgen de over hand. 
Daar door wordt de weefselschade stukje bij beetje groter. Het heeft iets weg van een 
lang zaam erosieproces in een landschap, of we het nu hebben over het langzaam dicht   -
slibben van een slagader, het net zo geleidelijk aan afnemen van het kraakbeen in een 
heup of een knie, of het sluipende afsterven van hersencellen. We worden minder actief, 
we consumeren standaard meer calorieën dan we verbruiken en de meerderheid van de 
mensen begint aan te komen. We worden trager, minder gezond en dik. Tegen de tijd dat 
we plotseling in het zesde decen nium van ons leven zijn aanbeland, vertonen vijf op de 
zes mensen symptomen van een of meerdere degeneratieve ziekten; bovendien kampt 
een meerderheid met overgewicht.

Deze samenhangende problemen hebben twee vervlochten oorzaken: slechte voeding 
en ont stekingen.

Groei- en vernieuwingsprocessen hangen samen met de aanwezigheid in het lichaam 
van een aantal vitale bouwstenen en cofactoren die we door voeding binnenkrijgen. 
Deze bouw  stenen zijn onder andere aminozuren, koolhydraten en essentiële vet     -
zuren; de co factoren bestaan in zijn algemeenheid uit de klassieke vitaminen en 
sporenelementen zoals ijzer, seleen, magnesium en zink. Deze microvoedingsstoffen 
kunnen beschouwd worden als ana bole cofactoren. Omgekeerd wordt de afbraak en 
het verval van onze gezondheid onder controle gehouden door omega 3-vetzuren en 
fytovoedingsstoffen zoals poly fenolen, carote noïden, xanthofyllen, 1,3/1,6-bètaglucanen 
en voedingsvezels. Deze verbind ingen kunnen gerust beschouwd worden als stoffen die 
weefselafbraak tegengaan (antikatabole stoffen) en ze zijn allemaal essentieel voor onze 

gezondheid op langere termijn. Met een gezond voedingspatroon zouden we de optimale 
dosissen van deze stoffen binnenkrijgen en daar mee zou het proces van weefselslijtage en 
weefselvernieuwing perfect in balans blijven. Het moderne eetpatroon is echter verarmd 
wat betreft anabole en antikatabole cofactoren, wat onvermijdelijk tot ontstekingen en 
aantasting van weefsel leidt.

Veel mensen proberen echt om gezond te eten en geloven dat ze alle voedingsstoffen 
binnen krijgen die ze nodig hebben. Over het algemeen is dat niet zo. Sterker nog, er is 
voldoende bewijs dat de meesten van ons zowel te weinig anabole cofactoren als anti    -
katabole stoffen binnenkrijgen. Het gaat hier niet om de bijna totale afwezigheid van 
een micro voedingsstof die gebreksziekten veroorzaakt (zoals scheurbuik, een voor     -
beeld van wat wel type A-onder voeding genoemd wordt), maar om een patroon van 
suboptimale inname van de meeste micronutriënten, vaak in combinatie met een te 
hoge calorie-inname. Dit wordt ge classifi ceerd als type B-ondervoeding; het is de meest 
voorkomende oorzaak van het leeuwen deel van de degeneratieve ziekten en van het 
verouderingsproces zoals wij dat kennen.

De redenen voor dit veelvoorkomende patroon van meervoudige vermindering van 
micro-  nutriënten zijn structureel en alomtegenwoordig. Misschien wel de aller belang-
rijkste oor   zaak voor type B-ondervoeding is dat we niet voldoende eten. Dit klinkt 
misschien para doxaal als je ziet dat we steeds dikker worden, maar we eten in feite 
veel minder dan vroeger. Sla bijvoorbeeld de dagboeken van James Boswell of Samuel 
Pepys uit de zeventiende en achttiende eeuw er maar eens op na en lees over de enorme 
lunches en diners die onze relatief recente voorouders nuttigden. Maar bedenk dan wel 
dat deze eters te voet of te paard gingen en wij de auto nemen, dat zij de trap namen en 
wij de lift, en dat zij calorieën verbrandden om warm te blijven terwijl wij de centrale 
verwarming hoger draaien.

Vanaf een grotere afstand bekeken is de mens ‘ontworpen’ om een actief leven te 
leiden en 3500 kilocalorieën of meer per dag te verbranden. Maar we zijn geen jager   -
verzamelaars meer, we leiden een zittend leven: overdag werken we achter de computer 
en ’s avonds baden we in het schijnsel van de televisie. Het gevolg is dat we gemiddeld 
2000 tot 2500 kilocalorieën per dag verbranden. Onze eetlust is weliswaar verminderd 
maar niet in gelijke mate, wat voor een belangrijk deel te danken is aan de listen van de 
voedselindustrie. Hierdoor hebben de meesten van ons een lichte maar aan     houdende 
overconsumptie. Dit verklaart onze gewichts toename in de loop van de tijd.

Maar door de helft minder te eten halveren we in één klap ook de inname van de nood   -
zakelijke micro- en fytonutriënten. Om het nog erger te maken, zijn onze voedings -
gewoonten ont spoord. We eten nog maar weinig onbewerkt voedsel, maar nemen onze 
toevlucht tot voorbewerkte, voorgekookte en kant-en-klare maaltijden en snacks die in 
veel gevallen beduidend minder voedzaam zijn dan de oorspronkelijke ingrediënten. 
En opnieuw is het dankzij de voedingsindustrie en de toezichthouders en wetgevers 
die zij ompraten, dat ons voedingspatroon een woestenij zonder voedingswaarde is 
geworden. De gemiddelde Amerikaan krijgt bijvoorbeeld nu 13 procent van zijn calorieën 
binnen door toe gevoegde suikers,93 en nog eens 25 procent van zijn calorieën bestaat 
verbazingwekkend genoeg uit sojaolie.94 Ten minste een derde van wat we eten levert 
qua voedingswaarde niets op!1

1	 	 De	hoeveelheden	vitamine	K,	E	en	choline	in	sojaolie	zijn	erg	laag.
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