
die vergoeden uitsluitend acupunctuurbehandelingen 
die worden uitgevoerd door artsen en tandartsen. 

Hoe het allemaal moet met de toekomstige Thim 
van der Laan-acupuncturisten is natuurlijk volstrekt 
onduidelijk. Er komt een nieuwe categorie acu
puncturisten zonder een artsen-opleiding op de 
markt. "Wie een goudbron aanboort heeft grote 
haast de buit zo snel mogelijk binnen te halen", lezen 
wij. En dan maar niet praten over financiële struikel
blokken, medische ethiek en dergelijke zaken. 

Het is weer bar en boos. 

TENHAEFFS PORTRET 

Wij zagen het portret van de al jaren geleden 
overleden voorvechter van het "paranormale", prof. 
Tenhaeff in de Alkmaarse Courant. Het sierde een 
ingezonden stuk van een zekere P. de Graaf te 
Heemskerk die zich na het publiceren van het 
experiment te Utrecht met de paranormale genezers 
afvroeg wat de commissie-Muntendam dan wel heeft 
gedaan? Welnu — die heeft geen enkel wetenschappe
lijk onderzoek gedaan maar een aantal betrokkenen 
gehoord om vervolgens te adviseren tot een erkenning 
van paranormale genezers te komen^ En dat advies 
heeft de regering wijselijk niet opgevolgd. Maar laat 
de inzender uit Heemskerk er dreigend op volgen: En 
wat denkt u van de onderzoekingen van prof. 
Tenhaeffs met de heer Croiset? 

Maar als hij zijn krant goed leest kan diezelfde 
inzender hebben bemerkt dat twee dagen na de 
publicatie van het Utrechtse experiment er "work
shops" werden aangekondigd in het natuurlijk 
gezondheidscentrum Zenit aan de Spoorstraat te 
Alkmaar. Daar trad de oprichtster van het "Center 
voor Holistics and healing" op, de Zweedse Karin 
Haraldson. De ene workshop heette "spirituele 
training en etherisch genezen", de andere workshop 
door de Zweedse geleid ging o.a. over kleuren-
genezing bij kinderen. Voertaal in beide workshops 
het Engels. Kosten ƒ 75, ƒ 100, ƒ 50 al naar de 
omstandigheden. 

Er is dus, kan de ingezonden stukkenschrijver 
leren, nog genoeg alternatiefs te beleven, ook al zijn 
de Utrechtse bloeddrukexperimenten weinig bevredi
gend voor het paranormale circuit verlopen. De hoop 
op genezing bewerkstelligde de hoofdzaak van de 
(tijdelijke) daling van de bloeddruk... 

ARTS HIELP KWAKZALFSTER 

Een genezeres wist een kankerpatiënt te bewegen zich 
te laten masseren. Dat kostte hem weliswaar 160 
gulden maar stukjes weefsel zouden uit de long 
verdwijnen. Er was echter geen sprake van dat de 

uitzaaiingen door de massages verdwenen, zo bleek 
uit een foto. 

Een bijkomende omstandigheid was dat een arts 
hand- en spandiensten beweest aan de genezeres. Hij 
stelde zijn praktijkruimte voor haar beschikbaar en 
liet, met de hulp van zijn assistente, patiënten 
afspraken maken met de genezeres. 

De kankerpatiënt liet het er niet bij zitten en 
klaagde over de arts bij de inspectie voor de 
volksgezondheid. Het medisch tuchtcollege heeft de 
arts berispt. Hij had moeten weten dat wat de 
genezeres deed kwakzalverij was. 

GEKNIPT VOOR U!... 

Uit het Engelse weekblad Punch, dat altijd een pagina 
wijdt aan door lezers toegezonden zotte kranteknipsels 
uit binnen- en buitenland dit afkomstig uit The Herald 
in Zimbabwe: 

Een n'anga uit Malawi die duizenden dollars 
verdiende met het toepassen van de "traditionele 
chirurgie" met een keukenmes in een woning in 
Harare is met 200 dollar beboet omdat hij niet 
beschikte over een werkvergunning. 

* 

In NRC Handelsblad schreef op de Achterpagina 
Gerrit Komrij zijn (Portugese) ervaringen van een 
week op. Daarbij dit op maandag 1 mei: 

José Branco, arts in Middelgrote Gemeente, vertelde 
me dat er vanochtend een vrouw bij hem kwam op 
het ziekenhuis met verbrande oren. Ze had zo'n 
verschrikkelijke pijn gehad over heel haar rechterdij 
- al jaren en jaren - dat ze haar oren met een 
wafelijzer en een keukenpook had verminkt om daar 
heviger en begrijpelijker pijn te voelen. 

* 

Uit Elsevier van 4 juli j.1. schrijft inzender R. van den 
Eenwegh uit Uden over de Del Ferromethode — de 
omstreden Stottertherapie van een voormalige opera
zanger — het volgende: 

De methode heeft me niet van het stotteren 
afgeholpen. Ze heeft me wel inzicht gegeven in de 
manier waarop het middenrif zou moeten functio
neren. (...) Het falen van de Del Ferromethode ligt in 
het feit, dat geen aandacht geschonken wordt aan de 
psychologische kant van het probleem. 

# 
De Consumentengids van juni 1987: 

De inspecteur voor de Volksgezondheid heeft gewaar
schuwd tegen de Duitse kruidendrank Saft 19, die 
tegen Aids zou helpen. Dat is volstrekt onbewezen. 





colossus van Rhodos uit het water van het Griekse 
eiland worden opgehaald. De colossus van Phodos, 
een van de zeven antieke wereldwonderen zoals men 
weet, werd in 280 voor Christus opgericht en stelde de 
zonnegod Helios voor. Het beeld dat volgens de 
overlevering van brons was zou schrijlings over de 
haveningang van Rhodos hebben gestaan en het is 
omstreeks 30 meter hoog geweest. In 225 voor 
Christus viel het als gevolg van een aardbeving om. 

Het uit het water op aanwijzingen van Annie 
Dankbaar opgehaalde stuk zandsteen zou de theorie 
dat het beeld van brons was omverwerpen. Maar het 
stuk steen was alleen maar door graafapparatuur 
aangeschraapt op een manier waaruit men zou 
kunnen opmaken dat het ooit deel uitmaakte van een 
vuist. 

De Griekse minister van cultuur, Melina Mercouri 
heeft alle onzekerheden weggevaagd: het stuk steen 
had niets te maken met de colossus van Rhodos. En 
zij liet er op volgen dat men in Griekenland echt geen 

l buitenlandse helderzienden nodig had om iets over de 
* archeologie ten beste te geven. De Griekse kustwacht 

kreeg van de minister een standje dat ze zich voor het 
karretje van de helderziende had laten spannen. 

De Telegraaf, die ook al naar Rhodos was gereisd 
om met het fenomeen Annie Dankbaar te praten 
ontdekte dat alleen voor veel geld een interview met 
haar tot stand kon worden gebracht. Ze had daartoe 
een agent in Londen aangesteld, want de Angel
saksische chequeboek-journalistiek was haar niet 
ontgaan. Maar dat was alles voordat Melina Mercouri 
haar vernietigende oordeel uitsprak over de vondst. 

Much ado about nothing... 

MET BOB UIT BADHOEVEDORP 
OP JACHT NAAR DE VRIJE RADICALEN 

\ 

Gepatenteerd en al, verzekert ons Bob Hoogenboom, 
die in Badhoevedorp met Healthy Body Products 
actief is. Hij voert hetzelfde vignet als Hoogenboom 
bewaking maar dan kan op zuiver toeval berusten. 
Wel richten de HB-products zich tegen de Vrije 
Radicalen. Een extreme politieke beweging die met 
gepatenteerde produkten uit de Verenigde Staten 
gekalmeerd moet worden? Moeten we denken aan de 
CIA, die de Vrije Radicalen wil inkapselen met 
behulp van produkten voor "Gezondheidsverbetering 
en prestatieverhoging"? 

Niets daarvan, zo blijkt bij lezing van de uitgebreide 
offerte van de heer Hoogenboom. Die radicalen 
moeten we zoeken in de scheikunde. En dan hanteren 
we even de omschrijving uit de encyclopedie: "In 
toenemende mate is het begrip radicaal van toepas
sing en dat in de wetenschappelijk correcte zin, op 
atomen of atoomgroepen, die een ongepaard elektron 

WINST UIT DE WANHOOP 

In de Verenigde Staten met zijn tienduizenden 
aidspatiënten is een ware wildgroei van klinieken die 
zich bezig houden met de slachtoffers van deze 
dodelijke ziekte. Het ontbreekt daarbij niet aan 
vreemde experimenten en de alternatieven zien hier 
hun kans waar te nemen. De orthomoleculaire 
geneeskunst ziet het heil uiteraard in toediening in 
grote hoeveelheden van vitamine- en mineralen-
preparaten. Een Amerikaanse arts, een zekere 
Cathcart geeft aidspatiënten enorme doses vitamine 
C, tot 185 gram per dag. Anthroposofen bezigen 
geneesmiddelen als mierezuur en antimoon. 

—o— 

bezitten". Zulke deeltjes zijn paramagnetisch. Van 
Dale kent uiteraard ook deze betekenis van het 
woord radicaal: "vrij radicaal, dat is een atoom of 
atoomgroep gekarakteriseerd door de aanwezigheid 
van een ongepaard (niet magnetisch gecompenseerd) 
elektron." 

In de bocht met professor Demopoulos 

En nu verder met Bob Hoogenboom, die zo'n 
twintig pagina's tekst uit het Engels heeft laten 
vertalen, vol met prachtige vreemde woorden zoals 
mitochondrieën, high density Lipoprotein, opioids, 
costeroids... Dat heeft Hoogenboom zoals men zal 
begrijpen niet alles zelf uitgedacht. Neen hij heeft een 
Amerikaanse professor bij de hand, prof. dr. H.B. 
Demopoulos. Die geldt als de meest vooraanstaande 
expert op het gebied van de Vrije Radicalen 
Pathologie. Want deze loslopende elektronen hebben 
zo het een en ander op hun geweten. Reken maar. Bij 
stress bijvoorbeeld. Of bij sporten. Bij snelle ver
oudering heeft een mens ook zo het nodige te vrezen 
van die vrije radicalen; het zijn geduchte rekels. 

En wat is er verder met de mens aan de hand? 
Diens lichaam heeft nog iets uit de oertijd over
gehouden. Foei toch. Lees maar even mee met Bob 
Hoogenboom of diens Amerikaanse zegsman: "Door 
herhaalde of aanhoudende stress van welke aard ook 
worden in je (Hoogenboom tutoyeert het menselijke 
lijf!) lichaam grote hoeveelheden "opioids" (opium-
achtige stoffen) vrijgemaakt". Het zijn endorfinen, 
etc. Volgt een opsomming van de oorzaak: fysieke 
stress, psychische stress... En dan volgt met de nodige 
overdrijving dat deze stoffen een ernstige onderdruk-

Kn ipse l s , v o u w b l a d e n ? 

De redactie van ons Actieblad tegen de 
Kwakzalverij houdt er zich voor aanbevolen 



king veroorzaken van het zenuwstelsel, van het 
immuunsysteem en van het "sex hormoonsysteem". 
Ja, er moet even ingespeeld worden op de angst van 
mannen voor vroegtijdige impotentie.... Maar dat 
ontgaat ons niet, Bob uit Badhoevedorp! 

Die stoffen als endorfinen zijn, zo wordt ons 
verzekerd, even krachtig als morfine en heroïne en als 
er teveel van ontstaan, zo wordt in met een wat 
krukkig taalgebruik verzekerd, "zijn ze even schade
lijk als deze drugs". In feite zijn deze stoffen een 
"soort valium uit de oertijd". 

Nuttig voor de holbewoners 

Die "valium uit de oertijd" was nuttig voor de 
holbewoners, "maar de moderne, actieve mens, die 
leeft in een maatschappij, waar prestaties belangrijk 
zijn, zee£ veel informatie verwerkt moet worden en 
die daarnaast ook graag intens van het leven wil 
genieten, heeft bepaald geen gehoefte aan stoffen, die 
hem suf en slaperig maken, zijn gevoel afstompen en 
zijn sexhormonen en zijn immuunsysteem uitschake
len", (even een doordenkertje... immuunsysteem? Is 
er niet een uiterst gevaarlijke ziekte die het "immuun
systeem" uitschakelt? Er is dus alle reden om even dat 
woord immuunsysteem te laten vallen.) 

Nu zijn we nog niet terecht gekomen bij de vrije 
radicalen. Waar passen die in het verhaal? We moeten 
eerst even toeven bij de neurotransmitters. Die krijgen 
het moeilijk met al die endorfinen en zo, ze vinden 
gewoon geen receptorplekjes meer in het menselijk 
brein. Die raken allemaal verstopt door die verdraai
de "opioids". De communicatie tussen de hersen
cellen wordt steeds minder. "Je gaat trager denken en 
je reageert steeds langzamer. Ook de communicatie 
tussen het primitieve deel van je hersenen en de 
intelligente delen, die plaats vindt door het heen en 
weer sturen van neurotransmitters van en naar 
receptorplekjes wordt steeds minder. Met als uit
eindelijk resultaat dat alles afstompt, je gevoel, 
agressie, sex. Er ontstaat een algeheel gevoel van 
"murm" (murw?!) zijn, niet meer hoeven, niet meer 
kunnen". 

Iets dergelijks geldt ook voor je zenuwcellen, zo 
lezen we. De uiteinden daarvan raken bovendien 
verstopt door Vrije Radicalen (met hoofdletters!) 
afvalprodukten. Erge dingen dus allemaal, verzwak
king, uitputting "en je bent sneller vatbaar voor 
infecties, kanker (ja eindelijk valt ook dat onheil
spellende woord) etc." 

Ha, daar is de verlossing 

Alinea's worden nog gevuld met alle weerbarstige 
zorgen, alle kommer en kwel veroorzaakt door vrije 
radicalen en die verfoeilijke endorfinen en hun 
bentgenoten. Maar gelukkig — er is een oplossing 
voor dit alles. Professor Demoupolos, die expert op 
het gebied van de "Vrije Radicalen Pathologie" 
verricht al meer dan een kwarteeuw research op dit 
terrein. Hij houdt zich ook intensief bezig met de 
behandeling van ernstige blessures bij sport en 

training. Door een van de Amerikaanse sportbladen, 
"Runners world" werd hij onlangs gekozen als een 
van de 25 topsportartsen van Amerika. 

Het zal de lezer dan ook niet verbazen dat Bob 
Hoogenboom in augustus begonnen is met een 
landelijke reclamecampagne voor zijn "Healthy Body 
Products" in Tennis Magazine en het nieuwe sport
blad Voetbal (en het gezondheidsblad Beter). 

Want de oplossing van alle vreselijke zaken die ons 
in de, offerte van Bob Hoogenboom zijn geschilderd 
ligt in de Anti-oxidanten. Door drastische beperking 
van alle vet in de voeding, het eten van meer vers fruit 
en verse groenten, die het gebruik van absoluut pure 
Anti-oxidant combinaties en verstandige lichaams
beweging is het mogelijk het risico van het ontstaan 
van kanker met circa 85 pet. te verminderen en het 
risico van het ontstaan van hartaanvallen en beroertes 
met 90 pet. Dat zegt prof. Demopoulos op grond van 
research en klinische ervaring. 

Het gebruik van die anti-oxidanten voorkomt een 
versnelde veroudering door intensief sporten en 
stress, zo wordt de doelgroep voorgehouden. En al 
zijn inmiddels heel wat ziekten de revue gepasseerd — 
het gaat niet om een geneesmiddel (want dan raakt 
men in de clinch met de wetgeving) maar om een 
voedingssupplement. 

Kater te lijf met anti-oxidant 

Prof. Demopoulos en zijn medewerkers hebben er 
zes jaar aan besteed en miljoenen dollars uitgegeven 
aan laboratorium onderzoek en klinische testen van 
alle bekende voedingssupplementen en anti-oxidan
ten... Volgt een nauw verholen aanval op de ortho-
moleculaire alternatieven met hun vitaminegiften... 
Dat is maar gevaarlijk. Neen^ prof. Demopoulos en 
de zijnen hebben de veilige anti-oxidanten die voor 
onbeperkte duur te gebruiken zijn. 

Een van de voordelen is ook dat je na alcohol
gebruik de kater te lijft kunt met zo'n anti-oxidant 
van HB. Er is een apart "calcium gezondheids-
pakket" voor mensen met een rustige levensstijl, die 
niet sporten en niet veel stress hebben, voor mensen 
die een vermageringsdieet volgen en voor lijders aan 
arthritis. In oktober wordt bovendien nog een zuiver 
vitaminepreparaat in de handel gebracht, als HB 
puur E, vitamine E-capsules. En of men nog niet 
voldoende doelgroepen op schot heeft volgt nog raad 
voor lijders aan arthritis, diabetes en kanker. Geen 
geneesmiddel voor kanker, wordt verzekerd, maar de 
anti-oxidanten van HB kunnen er wel voor zorgen 
dat de "Vrije Radicalen reacties," die veroorzaakt 
worden door geneesmiddelen of behandelingsme
thodes van kanker zoals chemotherapie en bestraling 
onderdrukt of zoveel mogelijk beperkt worden". Ook 
trombose, revalidatie na ongeluk, hartaanval of 
beroerte — de healthy body products komen van 
pas... 

Kassa! 

—o— 


