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Het zakentalent van
de familie Breukhoven
C.N.M.Renckens
Op 10 maart 2006 kopte het Dagblad Suriname op de pagina met nationaal
nieuws: ‘Topwetenschapper Breukhoven ondersteunt Constantin Foundation’. Dit laatste instituut is een alternatief-geneeskundig centrum in
Paramaribo en zij kregen bezoek uit Europa van ‘professor Karel J.
Breukhoven’ die onder meer professor of kinesiology aan de University of
Los Angeles zou zijn en de afgelopen jaren veel baanbrekend wetenschappelijk onderzoek zou hebben verricht.

D

Hans Breukhoven

Connie Breukhoven

eens, toen zij via haar schoonheidsinstituut
Clinic for Injectables, gevestigd in een duur
pand aan de Haagse Koninginnegracht, het toverdrankje Haelan 951 begon te propageren en
te verkopen. Deze gefermenteerde sojadrank à
€ 60 per flesje zou niet alleen ‘anti-aging’ effecten hebben voor conditie, immuunsysteem en
huid/haren, maar ook effectief zijn tegen kanker. Veel ophef in de pers, zelfs Kackadorislaureaat 2005 Steenhorst schreeuwde moord en
brand, en de Inspectie kwam langs om twee flesjes mee te nemen. Connie Breukhoven, beter bekend als de vroegere zangeres Vanessa, wist niet
hoe snel ze de claims over kanker weer moest
terugnemen. Toch zag Valstar er wel wat in,
want op de website kanker-actueel liet hij weten
dat er ‘interessante stofjes’ in zitten. Mocht u
zich afvragen wat of dat stofje dan wel zou kunnen zijn, dan kan de VtdK u uit de droom helpen, want laat het nu zo zijn dat wij beslag konden leggen op een propaganda-dvd, die nog in
mei 2006 gratis door Breukhoven wordt verspreid. (‘Wilt u gratis de dvd toegestuurd krijgen betreffende Haelan 951, belt u dan met 070310540’, aldus de Weekend van maart 2006) Op
die DVD worden enkele zinnen gewijd aan de
schoonheids- en conditie-effecten van het middel, waarin isoflavonen (dat bedoelde Valstar
dus) zitten, maar vervolgens gaat het toch weer
uitgebreid over de voordelen van het spul bij
kanker. Clinic-arts Elisabeth Houben vertelt dat
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aarvoor heeft hij, aldus
de Surinaamse krant,
verschillende Amerikaanse
en Europese onderscheidingen gekregen. Hij ging in
Suriname lezingen geven,
samen met de Surinaamse
chiropractor Don Visbeen
patiënten behandelen en
ging ook op de tv optreden. Karel Breukhoven
Zijn faam, aldus nog altijd
het artikel, dankt hij vooral aan het ontwikkelen
van niet-chemische medicijnen voor pijnen, impotentie, en spier- en gewrichtsklachten. Het
bericht liet niet na te melden dat hij een broer is
van de ‘populaire platenmagnaat Hans Breukhoven’, bekend van zijn Free Record Shops.
Onnodig te zeggen dat deze ‘wetenschapper’
nergens te vinden is in Pubmed, die grote databank van medische publicaties, noch op de site
van de universiteit te Los Angeles. Via een attent VtdK-lid uit Rotterdam kwamen wij wel
iets meer over deze weldoener der mensheid te
weten, want hij werkt normaliter te Rotterdam
en daar verspreidt hij o.a. zijn ‘therapeutenbrochure’ bestemd voor beroepsgenoten, artsen en
therapeuten. Onze informant kreeg hem van
een patiënte overhandigd. De brochure, ondertekend door ‘prof. K.J. Breukhoven, Ph.D.po’,
bevat veel koeterwaals over vrije radicalen,
anti-oxidanten, lipide perocidatie, fagocyten,
autolyse en grote problemen als menopauze,
penopauze, pneumopauze, cardiopauze, gastropauze, hepatopauze etc. Als therapie biedt
de podo-orthesioloog o.a.: zilverkaars, soja-isoflavonen, passiebloem en Don Quai poeder
(voor vrouwen) en Saw palmetto extract, pygeum extract, lycopeen, phytosterolen en urticapoeder (‘verhoogt de energiebalans’) voor
mannen.
Vele malen bonter dan deze kleine krabbelaar
maakte echter zijn geliefde schoonzus het weer
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Haelan 951 de bijwerkingen van chemotherapie
kan voorkomen, zodat bijvoorbeeld de haren
niet meer hoeven uit te vallen. Nog bonter
maakt de als Haelanwetenschapper opgevoerde
en geïnterviewde Amerikaan Walter Wainright
(geen publicaties in Pubmed van zijn hand te vinden) het. Hij lepelt op de dvd twee ziektegeschiedenissen op van kankerpatiënten waarbij
de Haelan tot het verdwijnen van de ziekte had
geleid. Bij een vrouw verdween een basketbalgroot eierstokgezwel volledig na de kuur en bij
iemand met een niet-operabel kankergezwel
van de endeldarm bleek na de kuur geen operatie meer nodig: het gezwel was verdwenen! In
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een interview met ‘Dr. C. Hoffman’, bij ons bekend als verbonden aan het alternatieve Walborg Medisch Centrum te Amsterdam en eerder
schrijver van boeken over het bloedgroependieet, vertelde Wainright dat hij natuurlijk nog
niet mocht claimen dat Haelan 951 tegen kanker
werkzaam is, maar dat het NIH al subsidie had
verleend voor een nader onderzoek van het spul
in het MD Andersen kankerziekenhuis. Dat zou
dus wel goed komen. De prijs van Haelan 951 is
bij preventief gebruik ruim € 60 per maand,
voor kankerpatiënten hetzelfde bedrag per dag.
Winstmarges waar zwager Karel alleen maar
van kan dromen… ●

● Kort ●
Joop van der Reijden (1927-2006)
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Op 3 februari 2006 overleed op 79-jarige leeftijd de ex-politicus Joop van der
Reijden. Hij maakte een veelzijdige
carriere door en de necrologie van
NRC Handelsblad sprak van een ‘alleskunner, duivelskunstenaar, rasbestuurder, superpragmaticus, workaJoop van der
holic, hardhandig en cynisch debater,
Reijden
als het moest’. Als CDA-staatssecretaris Volksgezondheid in het kabinet-Lubbers
(1982-1986) moest hij enorme bezuinigingen
binnenhalen op de ziekenhuizen en lag hij flink
met de Landelijke Specialisten Verenigingen in
de clinch. Die laatsten zouden zich vooral druk
maken om hun tweede huis en hun derde
vrouw, terwijl ik mij van grote LSV-vergaderingen in Utrecht nog kan herinneren hoe een
spreker hem als volgt invoerde: ‘Niets ten nadele van de varkenshandel waarin onze staatssecretaris eerder werkzaam was, dames en heren, maar wat hij nu … etc.’ Later werkte de uit
de CHU voortgekomen Van der Reijden voor
Feijenoord, de NOS, Veronica, Verbond van de
Nederlandse Groothandel en Zilveren Kruis en
NOC/NSF. Zijn naam heeft bij ons een traumatische bijklank omdat de politicus en pragmaticus tijdens zijn staatssecretariaat de toen sterk
in opkomst zijnde alternatieve geneeskunde
niet alleen niets in de weg legde, maar deze
zelfs nog aanzienlijk tegemoet kwam. Zo reikte
hij prijzen uit voor prestaties van een acupuncturist, sprak hij congressen van reeds lang opgeheven organisaties van alternatieve genezers
toe (‘de synthese tussen rationeel en emotioneel, moet als bij Yin en Yang, leiden tot heelheid’, op het NOVAG-congres in 1986), terwijl
hij tijdens het onder zijn regiem ingevoerde
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huisartsenvestigingsbeleid een positieve discriminatie van alternatieve artsen oplegde.
Medisch Contact plaatste destijds ook onbeschaamd advertenties waarin gemeente zus en
zo een huisarts vroeg met aantoonbare ervaring in homeopathie of antroposofische geneeskunde. Onze protesten ertegen bleven vruchteloos. Hij stelde ook 0,7 miljoen gulden ter beschikking om de waarde van de Moermantherapie te onderzoeken.Van der Reijden - hij ruste
in vrede - zal er ook jaren later niet van hebben
wakker gelegen. Een raspoliticus. ● C.R.

Meester Kackadorisprijs 2006,
een oproep
De jury van de Mr. Kackadorisprijs roept de leden van de Vereniging ook dit jaar weer op kandidaten voor deze prijs aan te melden bij de secretaris. Liefst voorzien van een toelichting,
waarin vermeld staat waarom deze kandidaat
de prijs zou moeten krijgen. De genomineerden
zullen traditiegetrouw weer in september bekendgemaakt worden. De prijs is, zoals bekend,
bestemd voor ‘instellingen, personen of ondernemingen die in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de verspreiding in daad, woord of
geschrift van de kwakzalverij in Nederland’
(voor het complete reglement zie NTtdK, 2003,
1,2). In 2003 viel deze prijs ten deel aan de grote ziektekostenverzekeraar Zilveren Kruis Achmea, terwijl in 2004 de Bommelse huisarts Paul
van Dijk werd verkozen. Vorig jaar kreeg Telegraaf-journalist Steenhorst de prijs. Op de jaarvergadering dit najaar zal de winnaar worden
bekendgemaakt, waarna deze - indien aanwezig - in de gelegenheid zal worden gesteld een
kort dankwoord uit te spreken. ●

