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Mantra 

‘Om Shree Dhanvantre Namaha’ 

(108 repetitons)  

Salutations to the being and power of the Celestial Healer. 

This mantra helps us find the right path to healing, or directs us to 

the right health practitioner. 

 

In India it is also commonly chanted during cooking in order for 

the food to be charged with healing vibrations -- either to prevent 

disease or assist in healing for those who are sick.  

This mantra can be chanted for any situation that one 

would like to be healed or remedied. 

 

Good to remember and be open to the path of healing not necessarily 

looking the way we expect it! 

Dhanvantari is the celestial healer/physician - the patron saint of 

Ayurveda. 

 

  

http://www.google.nl/imgres?q=meditatie&hl=nl&biw=1140&bih=543&tbm=isch&tbnid=35y3KwAyqyXCoM:&imgrefurl=http://www.urbanlotus.nl/mantra-meditatie.html&docid=_b8fuUfMNo2SRM&imgurl=http://www.urbanlotus.nl/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/mantra-meditatie-voorbeeld2.jpg&w=261&h=277&ei=r6mDUOX-JOnJ0AWA64HYBA&zoom=1&iact=hc&vpx=242&vpy=39&dur=1186&hovh=221&hovw=208&tx=92&ty=151&sig=114030472041980653717&page=4&tbnh=133&tbnw=125&start=55&ndsp=23&ved=1t:429,r:42,s:20,i:295
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Dankwoord 

"Ayurveda is beyond beginning and ending. A science of eternal healing, it is compared to a vast 

ocean, and studying Ayurveda to swimming across. A true teacher can teach one how to swim, but 

the swimming is up to the student; …it is a lifelong journey." 

Charaka Samhita 

Sutrasthana 

Chapter Thirty 
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Voorwoord 

Vier jaar geleden heb ik gekozen voor de opleiding Ayurveda, het moment waarop ik bewust 
werd en de kracht vond om de onvrede die ik zo diep ervaarde in mijn leven op daad-
krachtige wijze aan te pakken, na ‘jarenlange’ dienstbaarheid naar anderen toe, waarin ik 
maar al te graag over mijn grenzen ging. Ayurveda heeft mij het prachtige geschenk 
gegeven van kennis om  je leven optimaal te leven. Tijdens mijn 4 weken stage in de kliniek 
van dr. Mehta in Raiwala, India,(in januari en februari 2011) heb ik mogen ervaren hoe de 
mensen daar leven en hoe blij en tevreden ze zijn. De prachtige eenvoud, de schitterende 
natuur, bergen, de heilige rivier de Ganga. Met tranen in mijn ogen ging ik weer naar huis… 
‘ 
Waarom ik gekozen heb om over kanker te schrijven is omdat het een belangrijke deel van 
mijn leven werd toen ik begon met mijn deze studie in september 2008. Mijn moeder kreeg 
de diagnose darmkanker en moest een grote operatie ondergaan om het gevecht met de 
tumor aan te gaan. Gelukkig is zij daar toen goed doorheen gekomen. Helaas is de kanker 
nu uitgezaaid naar de onderste ruggenwervel en in het kleine bekken. Zij heeft deze zomer 
weer een bestraling ondergaan en neemt in overleg met dr Mehta ayurvedische kruiden om 
o.a. de tumorcellen af te voeren. Mijn vader is in 2007 overleden, ook bij hem werd kanker 
geconstateerd. Eén van mijn dierbare collega’s is deze zomer overleden aan kanker. Er is 
veel moed en vooral ook kennis voor nodig om naast de reguliere therapieën ook 
alternatieve methoden te gebruiken en stil te staan bij de zin van het leven! Ik ben ervan 
overtuigd dat samenwerking van Ayurveda met de Westerse geneeskunde een ‘must’ is en 
ook haalbaar is om bijvoorbeeld tijdens chemotherapie en bestraling de bijverschijnselen van 
de behandeling te verminderen en het lichaam te ondersteunen naar herstel.  
 
Dankbaar ben ik voor de gesprekken met Sherif El Sharouni, radioloog oncologie in het 
UMC. Ik heb hem ook gevraagd om mijn moeder te behandelen. 
 
Met deze scriptie hoop ik Ayurveda meer bekendheid te geven en op samenwerking met de 
Westerse Geneeskunde. 
 
 

 

.  
 

NAMASTE 
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Introductie 

“De dokter van de toekomst zal geen medicijnen meer geven, maar zal zijn 

patiënten interesseren voor de zorg van het menselijk lichaam, voor voeding en 
voor de oorzaak en de preventie van ziekte”. (Thomas Edison, 1847) 
 

Gezondheid en ziekte 
Gezondheid is het belangrijkste in ons leven, het is de juiste balans tussen lichaam, geest en 
ziel. De oorzaak van ziekte bestaat uit een aantal factoren die deze balans verstoren, 
binnenin ons, maar ook in onze omgeving, bijvoorbeeld stress, slechte voeding, weinig rust. 
Diverse technieken staan tot onze beschikking om het lichaam te reinigen, te herstellen, te 
stimuleren en te ondersteunen. 
Belangrijk is volledige inzet en het enthousiasme van de persoon in de therapie. 

 

Ayurveda is een Indiase holistische geneeswijze die ruim 3000 jaar geleden ontstaan is. 

Het woord ayur betekent leven en veda betekent kennis. Ayurveda is dus kennis van het 
leven in de meest ruime zin van het woord en omvat alle leven van zowel mensen, dieren en 
planten. Deze kennis werd door zieners geschouwd, dat wil zeggen verkrijgen van kennis 
door kosmisch inzicht. Dit betekent dat deze kennis niet door iemand is bedacht, maar vanuit 
de hogere wetmatigheden van de Natuur werd ontvangen en verwezenlijkt. Om deze kennis 
te ontvangen moest het bewustzijn van de ontvanger in hoge mate ontwikkeld zijn. Deze 
personen heten volgens de vedische traditie Rishi’s, wijzen of zieners. De kennis werd 
steeds generatie op generatie mondeling overgedragen. 

Pas enkele honderden jaren voor Christus werd Ayurveda opgeschreven in de Artha Veda, 
één van de vier Veda’s. De Veda’s zijn klassieke geschriften en oorspronkelijk in het 
Sanskriet geschreven en behoren tot de oudste teksten van de wereld.  

Tijdens de Engelse periode werd Ayurveda onderdrukt. Nu maakt de moderne wetenschap 
gebruik van deze oude wijsheid. En op regeringsniveau wordt in India op dit moment veel 
onderzoek gedaan naar de werking van kruiden en mineralen. Ook worden nieuwe formules 
ontwikkeld en zijn er wetenschappelijke verslagen met moderne interpretaties. 

Alle ayurvedische behandelingen zijn gebaseerd op het tridosha-concept (vata, pitta, kapha), 
dit betekent dat in de natuur drie principes werkzaam zijn die zichzelf ieder op hun eigen 
manier uitdrukken in de verschillende systemen in het lichaam. 

Ook wordt ingegaan op de oorzaken en gevolgen van het ophopen van toxische stoffen in 
het lichaam, zowel op fysiek als op mentaal niveau. 

http://www.google.nl/imgres?q=caraka+samhita+p.v.+sharma&um=1&hl=nl&biw=1192&bih=568&tbm=isch&tbnid=kA3wjk4whOirWM:&imgrefurl=http://www.indiaclub.com/shop/SearchResults.asp?ProdStock=80011&docid=x3T6VPcuoEZrSM&itg=1&imgurl=http://www.indiaclub.com/Assets/product/images/80011.jpg&w=126&h=210&ei=t7t7ULBpw6rRBYvegdAG&zoom=1&iact=hc&vpx=977&vpy=287&dur=25&hovh=168&hovw=100&tx=97&ty=152&sig=114030472041980653717&page=1&tbnh=141&tbnw=84&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:16,s:0,i:116
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Ayurveda stelt dat onwetendheid (pragyaparadh) de oorzaak is van het ophopen van 
afvalstoffen in het lichaam. Deze afvalstoffen worden ama genoemd. Er zijn nog twee 
factoren die bijdragen aan ama, namelijk de manier waarop de zintuigen worden gebruikt en 
invloeden van de weersveranderingen en seizoenen. 

Ayurveda stelt dat het fysieke lichaam een uitdrukking is van de geest en leert hoe men 
zo optimaal mogelijk kan leven om ‘geestelijke vervuiling’ tegen te gaan, door kennis te 
geven over de drie guna’s: satva, rajas en tamas. Satva guna staat voor het principe van 
zuiverheid en positiviteit. 

Ayurveda adviseert leefregels waarmee lichamelijk en geestelijk lijden zoveel mogelijk kan 
worden vermeden. 

Ondanks de huidige problemen, (misschien ook daardoor) met het milieu, stress en 
criminaliteit is er nu een toenemende interesse voor de ayurvedische gezondheidsleer. 

Bij tumoren is het door biologisch onderzoek mogelijk vast te stellen welke stoffen hiervoor al 
dan niet verantwoordelijk zijn. 

Ayurveda kijkt naar de kwaliteit van het immuunsysteem, de voeding, leefwijze, psychische 
hoedanigheid etc. 

Het totale toepassingsgebied is o.a. uit mineralen, kruiden, psychologie, chirurgie 
(behandeling van wonden, zweren, chirurgische ziektebeelden zoals: aambeien, abcessen, 
hernia’s, lichaamshoudingen), yoga en pranayam (ademhalingsoefeningen), edelstenen 
(emotionele reiniging), panchakarma (vijfvoudige reiniging) en massage. In principe wordt er 
geen massage gegeven bij kanker, alleen als ama (afvalstoffen) is afgevoerd, wat niet 
makkelijk is in kanker. 
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1 Kanker volgens de Westerse geneeskunde 
1

 

1.1 Wat is kanker? 
Kanker is een verzamelnaam voor meer dan honderd 
verschillende ziekten. Al deze verschillende soorten kanker 
hebben één gemeenschappelijk kenmerk: een ongeremde deling 
van lichaamscellen 
. 
Celdeling 
Ons lichaam is opgebouwd uit miljarden bouwstenen: de cellen. 
Voortdurend maakt ons lichaam nieuwe cellen. Op die manier kan 
het lichaam groeien en beschadigde en verouderde cellen 

vervangen. Nieuwe cellen ontstaan door celdeling. Bij celdeling ontstaan uit één cel twee nieuwe 
cellen, uit deze twee cellen ontstaan er vier, dan acht, enzovoort.  
 
Geregelde celdeling 
Gewoonlijk regelt het lichaam de celdeling goed. Elke celkern bevat informatie die bepaalt 
wanneer de cel moet gaan delen en wanneer zij daar weer mee moet stoppen. Deze informatie 
ligt vast in onze genen en wordt doorgegeven van ouder op kind. Dit erfelijk materiaal (DNA) 
komt voor in de kern van elke lichaamscel.  
 
Ontregelde celdeling 
Bij zoveel miljoenen celdelingen per dag, kan er iets misgaan. Dit kan door toeval, maar ook door 
allerlei schadelijke invloeden: bijvoorbeeld door roken of overmatig zonlicht. Doorgaans zorgen 
'reparatiegenen' voor herstel van de schade, maar soms faalt dat beschermingssysteem. Dan 
gaan genen die de deling, groei en ontwikkeling van een cel regelen, fouten vertonen. Zitten er 
verschillende van dat soort fouten in dezelfde cel, dan gaat deze zich ongecontroleerd delen en 
ontstaat er een gezwel of tumor. 
 
Goed- en kwaadaardig 
Er zijn goedaardige en kwaadaardige tumoren. Alleen bij kwaadaardige tumoren is er sprake van 
kanker. Tumor is een ander woord voor gezwel.  
Goedaardige gezwellen, bijvoorbeeld wratten, groeien niet door andere weefsels heen en 
verspreiden zich niet door het lichaam. Wél kan zo'n tumor tegen omliggende weefsels of 
organen drukken. Dit kan een reden zijn om het gezwel te verwijderen.  
Bij kwaadaardige tumoren zijn de genen die de cellen onder controle houden zo beschadigd, dat 
de cellen zich zeer afwijkend gaan gedragen. Zij kunnen omliggende weefsels en organen 
binnendringen en daar ook groeien. Zij kunnen ook uitzaaien. 

  

Goedaardig gezwel 
De gevormde cellen dringen omliggend 
weefsel niet binnen. 

Kwaadaardig gezwel 
De gevormde cellen dringen omliggend 
weefsel wel binnen. 

  

 

 

                                                
1
 Bron: www.kwfkankerbestrijding.nl 

http://preventie.kwfkankerbestrijding.nl/roken/Pages/Roken.aspx
http://preventie.kwfkankerbestrijding.nl/verstandig-zonnen/Pages/default.aspx
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1.2 Solide en niet-solide kanker 
We onderscheiden solide en niet-solide kanker.  

 Solide kanker (solide = vast, hecht, stevig) is abnormale celdeling in een bepaald orgaan 
zoals de long of darm. Vanuit zo’n orgaan kunnen kankercellen zich via het bloed en/of 
de lymfe verspreiden en zich in de andere organen nestelen. Dit zijn uitzaaiingen 
(metastasen). 

 Niet-solide kanker (niet-solide = vloeibaar, los) is sprake als de abnormale celdeling 
plaatsvindt in weefsels die zich op diverse plaatsen in het lichaam bevinden. 
Bijvoorbeeld een woekering van cellen in het beenmerg (waar bloedcellen worden 
aangemaakt), van plasmacellen (die antistoffen maken en ook in het beenmerg worden 
gevormd) of van lymfekliercellen (afweercellen in het lymfestelsel). 

1.2.1 Verspreiding  

Niet-solide kanker ontstaat uit één cel op één plaats in bijvoorbeeld het beenmerg of het 
lymfestelsel.  

 Zo ontstaan acute leukemie en chronische leukemie uit bepaalde witte bloedcellen. 
 Zo ontstaan Hodgkin-lymfoom en Non-Hodgkin-lymfomen uit een bepaald type 

lymfekliercel. 
 Zo ontstaat multipel myeloom uit een bepaalde cel in het beenmerg: de plasmacel. 

 
Maar omdat het weefsel waarin de ziekte ontstaat zich op diverse plaatsen in het lichaam 
bevindt, kan de ziekte zich via het bloed en/of de lymfe snel naar andere plaatsen verspreiden. 
Bij niet-solide kanker spreken we niet van uitzaaiingen, maar van verspreiding.  

 Bij acute leukemie, chronische leukemie en multipel myeloom is de ziekte bij de diagnose 
altijd door het hele lichaam verspreid.  

 Bij een Hodgkin-lymfoom is bij de diagnose de ziekte meestal beperkt tot een of enkele 
lymfeklieren. Soms is de ziekte verspreid buiten de lymfeklieren, bijvoorbeeld naar het 
beenmerg, de lever of de longen. 

 Bij een Non-Hodgkin-lymfomen is de wijze van verspreiding afhankelijk van het type 
lymfoom 

 

1.2.2 Uitzaaiingen 

Van een kwaadaardige tumor kunnen cellen losraken. Die kankercellen kunnen via het bloed 
en/of de lymfe ergens anders in het lichaam terechtkomen en ook daar uitgroeien tot gezwellen. 
Dit zijn uitzaaiingen (metastasen). Nogal wat mensen die horen dat er bij hen uitzaaiingen van 
kanker zijn gevonden, denken dat ze een tweede soort kanker hebben. Om een voorbeeld te 
geven: een patiënt met prostaatkanker krijgt het bericht dat er ook kankercellen in zijn botten zijn 
gevonden. Die mededeling betekent vrijwel nooit dat hij ook botkanker heeft. Het betekent dat hij 
uitzaaiingen in de botten heeft. Het verschil tussen 'botkanker' en 'een uitzaaiing van 
prostaatkanker in de botten' is de soort cellen waaruit de tumor in de botten bestaat. Bij 
botkanker zijn botcellen ongeremd gaan delen.  
Een uitzaaiing van prostaatkanker in de botten bestaat echter helemaal uit prostaatkankercellen.  
Zo ook: als iemand met slokdarmkanker of borstkanker (later) ook een tumor in de lever heeft, 
gaat het vrijwel nooit om leverkanker, maar om slokdarmkankercellen of borstkankercellen in de 
lever. Deze worden ook als slokdarmkanker of borstkanker behandeld. 
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1.3 Soorten kanker 
 

Er zijn meer dan 100 verschillende soorten kanker. Elke soort is een andere ziekte. 

 acute en chronische leukemie = bloedkanker/beenmergkanker, ontregelde vorm van 
verschillende soorten eiwitten 

 alvleesklierkanker 

 baarmoederhalskanker 

 blaaskanker 

 borstkanker 

 borstvlieskanker 

 dikke darmkanker 

 eierstokkanker 

 erfelijke soorten kanker: (hebben autosomaal dominante overervingspatroon, bijv. 
borstkanker, dikke darmkanker *zie onderstaande tekening, melanoomkanker, 
prostaatkanker, retinoblastoom = kanker aan oog, komt veel voor bij jonge kinderen, 40% 
door erfelijke aanleg.) 

 hersentumoren 

 hodgkin-lymfoom, non-hodgkinlymfoom: lymfeklierkanker/vergrote lymfeklier, non-
hodgkin; kanker lymfeklieren en evt. ook in organen 

 huidkanker 

 huidlymfoom: lymfoom is vergrote lymfeklier 

 kanker van de mond of keelholte 

 leverkanker 

 longkanker 

 lymfoplasmacytaire lymfomen: Witte bloedcellen circuleren van nature in het bloed en de 
lymfe. Op deze manier verplaatsen die cellen zich snel naar andere beenmergruimtes en 
de lymfeklieren. Lymfoplasmacytaire lymfomen verspreiden zich ook zo. Daarom worden 
de woekerende witte bloedcellen nogal eens op verschillende plaatsen in het lichaam 
aangetroffen. 

 maagkanker 

 melanoom: vorm van huidkanker 

 mesothelioom: tumor aan de longvliezen (zeer zeldzaam) 

 multipel myeloom: kwaadaardige woekering van plasmacellen, aandoening van het 
beenmerg. 

 nierkanker 

 non-seminoom, seminoom: kiemceltumor, vb. zaadbalkanker 

 prostaatkanker 

 schildklierkanker 

 slokdarmkanker 

 strottenhoofdkanker 

 vulvakanker 

 weke delen tumoren: weefsel onder de huid, rondom de organen en botten, of in ruimtes 
daartussen, bijv. spieren, pezen, kapsels. 

 zaadbalkanker 

 ziekte van Kahler: kwaadaardige woekering van plasmacellen, aandoening beenmerg. 

 ziekte van Waldenström: Soms produceren de woekerende cellen een abnormale 
antistof: het M-proteïne. Deze antistof kan een toegenomen stroperigheid van het bloed 
(hyperviscositeit) veroorzaken. De woekerende cellen kunnen zich ook buiten het 
beenmerg en het lymfeklierweefsel bevinden, zoals in de lever en in de milt. Men spreekt 
dan van de ziekte macroglobulinemie van Waldenström.  
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*Dikke darmkanker wordt meestal pas op oudere leeftijd (60 jaar en ouder) vastgesteld. De 

kwaadaardige tumoren ontstaan vaak in de laatste delen van de dikke darm: het sigmoïd en 

 

 

 

de endeldarm. Een aantal factoren (zogenoemde 

risicofactoren) kan het ontstaan van dikke darmkanker bevorderen. Bepaalde darmziekten, 

zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa bijvoorbeeld. 

 

Verder lijken weinig bewegen en overgewicht het risico op dikke darmkanker te verhogen. 
Maar risicofactoren kunnen meestal niet helemaal verklaren waarom de ene persoon wel 
dikke darmkanker krijgt en de andere niet. Wel is duidelijk dat iemand die een erfelijke 
aanleg heeft voor dikke darmkanker, een sterk verhoogd risico heeft om dikke darmkanker te 
krijgen. Na longkanker en prostaatkanker is dikke darmkanker in Nederland de meest 
voorkomende soort kanker bij mannen. Bij vrouwen komt dikke darmkanker na borstkanker 
op de tweede plaats. 
 

1.4 Kanker en erfelijkheid 
2 

De meeste soorten kanker zijn niet erfelijk. Maar sommige dus wel. Bij ongeveer 5% van de 
mensen met kanker is erfelijkheid de (belangrijkste) oorzaak van de ziekte.  
 
Alle soorten kanker ontstaan door veranderingen in het erfelijk materiaal: de genen. Genen 
zijn stukjes DNA, stukjes erfelijk materiaal die een erfelijke eigenschap bepalen. In een gen 
kan een verandering optreden, een gen mutatie. Een gen mutatie kan in de loop van 
iemands leven optreden. Maar het kan ook al bij de geboorte aanwezig zijn. Dan is het 
meegegeven door een van de ouders. 
Als een ouder een gen mutatie die kanker veroorzaakt doorgeeft aan een kind, is er sprake 
van een erfelijke vorm van kanker. Gelukkig is het niet zo dat een drager van een gen 
mutatie altijd kanker krijgt. 
 
 

1.5 Risicofactoren van kanker  
Kanker is de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. Elk jaar krijgen zo'n 95.500 mensen 
te horen dat zij kanker hebben. Er zijn meer dan honderd soorten kanker met elk een 
verschillende ontstaanswijze. Sommige soorten kanker komen meer voor dan andere.  
Er kunnen verschillende soorten kanker in één familie voorkomen. Die hebben meestal niets 
met elkaar te maken. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat bepaalde 
leefgewoonten en/of -omstandigheden het risico op een aantal soorten kanker vergroot.  

                                                
2
 Bron: www.umcutrecht.nl/subsite/cancercenter/Kanker-en-erfelijkheid 



ॐ 

 
 

13 

Dit worden risicofactoren genoemd. Voorbeelden hiervan zijn: roken, ongezond eten, veel 
alcohol drinken, onvoldoende lichaamsbeweging en overmatige blootstelling aan de zon. 
Maar ook: werken met kankerverwekkende stoffen, zoals asbest. De meeste factoren 
beïnvloeden het risico pas bij langdurige blootstelling. Een risicofactor voor de ene soort 
kanker hoeft dat niet te zijn voor een andere soort.  
 
 

1.6 Symptomen van kanker 
Misschien overkomt het je wel eens: je denkt er misschien niet dagelijks aan, maar op een 
gegeven moment valt het op. Iets dat er eerst niet was: een kuchje, een knobbeltje of een 
plekje op uw huid. Sommige klachten komen veel vaker voor bij andere aandoeningen dan 
bij kanker. Meestal gaan ze vanzelf weer over. Vaak is er een verklaring, zoals opgezette 
klieren in de hals bij een keelontsteking. Niet elke klacht hoeft dus op kanker te wijzen, maar 
soms kan het wél het eerste waarschuwingssignaal van kanker zijn. Dat is alleen te 
constateren na onderzoek door een arts. Een aantal signalen moet dus serieus genomen 
worden. En in alle gevallen geldt dat áls de klachten na 4 weken nog aanwezig zijn, het 
verstandig is om naar de huisarts te gaan.  
 

1.7 Hoe wordt de diagnose kanker gesteld? 
De oncoloog bepreekt eerst de klachten. Ook doet hij of zij een lichamelijk onderzoek om te 
kijken of er tumoren voelbaar zijn. Als er vermoedens van kanker zijn, zal de oncoloog verder 
onderzoek doen. Er zijn meerdere manieren om kanker vast te stellen, maar dit zijn de 
belangrijkste: 
1. Biopt 

Dit betekent dat er een stukje weefsel (een groepje cellen uit een bepaald gebied) uit het 
lichaam wordt gehaald, dat vervolgens onder de microscoop wordt bestudeerd. Onder de 
microscoop kan de patholoog anatoom vaak zien of de cellen zich onrustig of normaal 
gedragen.  

2. Bloedonderzoek 
Er wordt een beetje bloed afgenomen en in het laboratorium bestudeerd of er in het 
bloed kanker 'zichtbaar' is. Tumormarkers CEA Carcino Embryonaal Antigen = een 
bepaalde stof zogenaamd ‘tumor geassocieerd’ eiwit die in het bloed voorkomt bij kanker. 
Als voor en na de behandeling de tumormarker gemeten wordt, kan beoordeeld worden 
of de behandeling effect heeft gehad. De tumormarker zal na een succesvolle 
behandeling een lagere waarde hebben. Als langere tijd na behandeling de tumormarker 
weer begint te stijgen, is dat een aanwijzing dat de kanker is teruggekeerd. CEA kan wel 
een maatstaaf zijn voor de uitgebreidheid van kanker. CEA is namelijk vooral verhoogd 
als er sprake is van uitzaaiingen. Ook in dit geval geldt dat het niet volledig betrouwbaar 
is. Dit bloedonderzoek zal daarom altijd gedaan worden in combinatie met andere 
onderzoeken. 

3. Beeldvormend onderzoek 
De belangrijkste soorten beeldvormend onderzoek zijn: scan, röntgenfoto en echo. Op 
alle soorten kan een arts weer andere dingen zien. De oncoloog kiest één van de 
methoden om een diagnose te stellen, maar vaak gaat het om een combinatie om zo 
veel mogelijk duidelijkheid te krijgen. Als hij alle informatie heeft, kan hij zeggen of het 
kanker is, hoe ver de tumor gegroeid is en of er uitzaaiingen zijn. 

 Angiografie, röntgenonderzoek waarbij bloedvaten en hartkamers zichtbaar worden 

met behulp van contrastvloeistof. 

 Botscan 

 CT-scan 

 Echografie 

 Endoscopie, darmonderzoek 

 Lymfscintigrafie, hierbij wordt vastgesteld of een arm of been vocht vasthoudt door 

een afwijking in het lymfesysteem 

 Mammografie, röntgenfoto van de borsten 
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 MRI 

 PET scan 

 Longfoto 

 Beenmergonderzoek 

1.8 Sterftecijfer in Nederland 

Sterftecijfers door kanker in Nederland (meest voorkomende kankersoorten)3  

 
 

Sterfte aan kanker 
Jaar: 

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Mannen: 22.528 21.897 21.701 21.311 21.241 21.092 20.848 

Vrouwen 18.794 18.853 18.084 18.183 18.105 17.732 17.358 

Totaal mannen en vrouwen 41.322 40.750 39.785 39.494 39.346 38.824 38.206 

 
 

Doodsoorzaken mannen 

Jaar 2009  

1: Longkanker 6.427  

2: Dikke darmkanker en endeldarmkanker 2.566  

3: Prostaatkanker 2.492  

4: Alvleesklierkanker 1.178  

5: Slokdarmkanker 1.149  

 
 

Doodsoorzaken vrouwen 

Jaar 2009  

1: Longkanker 3.533  

2: Borstkanker 3.180  

3: Dikke darmkanker en endeldarmkanker 2.295  

4: Alvleesklierkanker 1.201  

5: Eierstokkanker 1.006  

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), 2010 
 

 

  

                                                
3
 Bron: Opgesteld door KWF Kankerbestrijding op basis van de meest recente gegevens 
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1.9 Cijfers Wereld Kanker Onderzoek Fonds 4 
 

 Momenteel krijgt ruim één op de drie mensen in Nederland 
een bepaalde vorm van kanker. 

 Jaarlijks overlijden in ons land zo’n 42.000 mensen aan de gevolgen van kanker. 
 In 2008 werden 89.200 nieuwe gevallen van kanker geregistreerd in Nederland ten 

opzichte van 70.285 gevallen in 2000. Een toename van circa 30%. 
 Kanker is de belangrijkste doodsoorzaak bij mannen, vóór hart- en vaatziekten. 
 Kanker zal vanaf 2010 ook bij vrouwen de belangrijkste doodsoorzaak zijn. 
 Kanker is een ziekte die vooral op oudere leeftijd voorkomt.  

o 40% van alle nieuwe patiënten in 2008 was tussen 60 en 75 jaar oud. 
o 30% van de nieuwe patiënten 75 jaar was of ouder.  
o 7,5% van alle nieuwe kankerpatiënten was jonger dan 45 jaar.  
o 0,5% van alle nieuwe kankerpatiënten waren kinderen (< 15 jaar). 

Kans op kanker in Nederland 

Een vrouw in Nederland heeft in haar leven:  
 12,7% kans op borstkanker 
 5,6% kans op darmkanker 
 3,0% kans op longkanker 
 2,0% kans op huidkanker 
 1,8% kans op baarmoederkanker 

Een man in Nederland heeft zijn leven:  
 9,8% kans op prostaatkanker 
 8,3% kans op longkanker 
 6,3% kans op darmkanker 
 4,5% kans op blaaskanker 
 3,0% kans op huidkanker 

Kanker wereldwijd 
 Wereldwijd sterven er jaarlijks 7,6 miljoen mensen aan kanker.  
 Verwacht wordt dat het aantal sterfgevallen aan kanker wereldwijd zal stijgen tot  

12  miljoen in 2030. 

 

                                                
4
 Bron: Wereld Kanker Onderzoek Fonds 

javascript:;


ॐ 

 
 

16 

Er is een verschil tussen de vormen van kanker in westerse landen en ontwikkelingslanden. 

In landen als China, India en in delen van Afrika vormt kanker een groeiend probleem. Van de 
12,7 miljoen gevallen van kanker in 2008, werden er 7,1 miljoen geconstateerd in 
ontwikkelingslanden. Landen als India en China maken op dit moment een economische groei 
door. Deze groei gaat gepaard met veranderende eet- en leefpatronen. Zo daalt de groente- 
en fruitconsumptie en stijgt de consumptie van rood vlees, gefrituurd voedsel en suikerrijke 
frisdranken. Daarnaast trekken steeds meer mensen van het platteland naar de stad, 
waardoor de afhankelijkheid van auto’s en bussen groeit, met als gevolg dat mensen minder 
bewegen. 

De cijfers laten nu al een dramatische groei in het aantal mensen met 
overgewicht zien. Zo kwam overgewicht in de jaren zeventig van de 
vorige eeuw in India nauwelijks voor (2 tot 3%). In 2002 was al 25% 
van de mannen en 36% van de vrouwen te zwaar. Ook in China stijgt 
het aantal mensen met overgewicht. Hier is nu gemiddeld 30% van de 
bevolking te zwaar. Dat heeft ernstige gevolgen voor de 
volksgezondheid. De WHO schat dat in er 2030 wereldwijd in totaal 
21,4 miljoen nieuwe gevallen van kanker geconstateerd worden. 
Daaraan zullen 13,2 miljoen mensen overlijden. 
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1.10 Behandelingen en therapieën bij kanker in de Westerse geneeskunde 
De drie meest toegepaste methoden om kanker te behandelen zijn op dit moment: 

 operatie (chirurgie) 
 bestraling (radiotherapie), en 
 chemotherapie (behandeling met cytostatica) 

 
Operatie 
Een operatie is een plaatselijke behandeling. De chirurg verwijdert het zieke orgaan of 
weefsel of een deel daarvan. Hij haalt behalve de tumor ook schijnbaar gezond weefsel weg. 
Door ruim te opereren, vergroot hij de kans dat hij inderdaad alle kankercellen verwijdert. Dat 
is namelijk met het blote oog niet te zien. Meestal verwijdert hij ook nabijgelegen lymfeklieren 
om te onderzoeken of hier kankercellen in zitten. 
 
Bestraling 
Radiotherapie is de behandeling van kanker door middel van straling. Het doel is de 
kankercellen te doden, terwijl de gezonde cellen zoveel mogelijk gespaard blijven. Er zijn 
verschillende soorten straling. Voor uitwendige bestraling wordt bijna altijd gebruikgemaakt 
van 'harde' röntgenstraling. Dit is elektrisch opgewekte straling die veel sterker is dan de 
straling die gebruikt wordt voor het maken van röntgenfoto's.  
Bijwerkingen: Straling heeft op korte termijn niet alleen invloed op kankercellen, maar ook op 
gezonde cellen in het bestraalde gebied. Vooral als snel delende gezonde cellen - zoals de 
slijmvliezen - worden mee bestraald, kunnen patiënten last krijgen van bijwerkingen. 
Gelukkig herstellen de gezonde cellen zich meestal na enige tijd, zodat de bijwerkingen weer 
verdwijnen. 
 
Chemotherapie 
Chemotherapie is de behandeling van kanker met cytostatica. Dit zijn medicijnen die cellen 
doden of de celdeling remmen. Na toediening komen de cytostatica in het bloed terecht. Via 
het bloed worden zij door het hele lichaam verspreid en kunnen zij vrijwel overal in het 
lichaam kankercellen bereiken. Cytostatica grijpen in op het groeiproces van kankercellen. 
Sommige tasten de kankercel aan op het moment waarop deze zich deelt. Andere hebben 
hun uitwerking op een eerder tijdstip. Er zijn tientallen verschillende soorten cytostatica. 
Afhankelijk van de soort kanker kunnen een of meer cytostatica voor een behandeling 
worden gebruikt.  
Bijwerkingen: Misselijkheid, braken, diarree en verstopping, mondproblemen, vermoeidheid, 
korte termijngeheugen, spanningen. Chemotherapie heeft niet alleen invloed op 
kankercellen, maar ook op gezonde cellen in het lichaam. 
 
Vooral snelgroeiende gezonde cellen kunnen worden aangetast door de chemotherapie, 
zoals: 
 slijmvliescellen van de mond  
 slijmvliescellen van de darmen 
 cellen van het beenmerg  
 haarcellen 

Andere therapieën 
 Hormonale therapie 
 Hyperthermie  Bij hyperthermie wordt de temperatuur van het lichaam - in zijn geheel of 

alleen op bepaalde plaatsen - verhoogd tot 40 à 45 graden. 
 Immunotherapie 
 Stamceltransplantatie 
 Alternatieve behandelingen.  

 
Er is verschil in het aanbod van alternatieve behandelingen. Mensen die naast hun 
reguliere behandeling kiezen voor een alternatieve behandeling, kunnen daarvoor 
verschillende redenen hebben. Een alternatieve behandeling als steun ervaren: 
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Zelf iets willen doen. 
a. Zelf de touwtjes in handen willen hebben. 
b. Het gevoel hebben zo invloed op hun situatie te kunnen uitoefenen. 
c. Het idee hebben dat alternatief werkende behandelaars met minder schadelijke 

methoden werken. 
d. Het gevoel hebben dat alternatief werkende behandelaars meer aandacht 

besteden aan de patiënt als mens. 
e. Het gevoel hebben dat het volgen van een alternatieve therapie past bij hun kijk 

op ziekte en gezondheid. 
f. Alles geprobeerd willen hebben. 
g. Hun kwaliteit van leven willen verbeteren. 

1.11 Veel gebruikte geneesmiddelen 5 

1.11.1 Cytostatica 

De groep geneesmiddelen die het vaakst wordt ingezet is die van de cytostatica, die zowel 
kankercellen als gewone cellen vernietigen.  
 
Er zijn veel verschillende soorten cytostatica. Allemaal vernietigen ze cellen of voorkomen 
dat kankercellen zich delen en zo in aantal toenemen. Dat doen ze door direct te werken op 
het genetisch materiaal (DNA) van de cel, of door te verhinderen dat de cellen de benodigde 
voedingsstoffen voor de celdeling krijgen. Het celdodend effect van cytostatica richt zich 
vooral op die plaatsen in het lichaam, waar zich cellen bevinden met een snelle deling. 
Daarom worden ze vooral toegepast bij vormen van kanker die zeer snel groeien, zoals die 
van het lymfatische systeem Cytostatica worden gewoonlijk toegediend in het ziekenhuis, in 
enkele korte kuren gedurende enkele weken, met behandelvrije perioden tussen de kuren 
door, waarin de normale lichaamscellen zich kunnen herstellen. Sommige middelen kunnen 
als tablet of capsule worden ingenomen. 
 
Cytostatica kunnen ernstige bijwerkingen hebben omdat ze ook alle andere weefsels met 
snel delende cellen te lijf gaan, zoals het beenmerg, de haarzakjes (haarfollikels) en de 
bekleding van mond en ingewanden. Door schade aan het beenmerg kunnen de aantallen 
rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes afnemen. Daardoor kan bloedarmoede (Anemie) 
ontstaan, een verhoogde vatbaarheid voor infecties en een verminderde bloedstolling. 
Misselijkheid en braken komen vaak voor. Bij sommige middelen ontstaan mondzweren en 
haaruitval. Veel van die bijwerkingen zijn te beperken door andere geneesmiddelen. Zo 
kunnen anti-emetica (antibraakmiddelen) worden voorgeschreven tegen misselijkheid en 
braken. De meeste bijwerkingen zijn tijdelijk en leiden niet tot blijvende schade. Sommige 
soorten echter kunnen onherstelbare schade berokkenen aan de eierstokken, waardoor een 
vervroegde overgang intreedt, of aan de zaadballen, waardoor een abnormale of 
verminderde spermaproductie ontstaat. Bij mannen en jongens die nog een kinderwens 
hebben, kan daarom vóór de behandeling het sperma worden opgeslagen. 
Bij behandeling met cytostatica krijgt de patiënt vóór elke kuur een bloedonderzoek. 
 
Hormonen en antihormonen 
Behandeling met hormonen kan effectief zijn bij sommige vormen van kanker waarbij de 
groei van de kankercellen onder invloed staat van hormonen. Deze middelen kunnen worden 
ingezet na een chirurgische of radiologische behandeling, om te zorgen dat eventueel 
achtergebleven kankercellen zich niet kunnen vermenigvuldigen of uitzaaien. Er kan een 
hormoon worden gebruikt dat de voortgang van de ziekte tegenhoudt. Ook kan een 
behandeling bestaan uit het inzetten van een antihormoon. Dat is een middel dat de werking 
tegengaat van het hormoon dat de kankercellen stimuleert. Antihormonen bijvoorbeeld 
stoppen de voortgang van vormen van borstkanker die onder invloed staan van het 
vrouwelijke geslachtshormoon oestrogeen. In dat geval blokkeert een antihormoon, 
bijvoorbeeld tamoxifen, de werking van het oestrogeen op de borstkankercellen. 

                                                
5
 www.kiesbeter.nl 

http://www.kiesbeter.nl/medische-informatie/medische-encyclopedie/anti-braakmiddelen/
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Cytokines 
Deze groep middelen tegen kanker, waaronder interferon-alfa  en interleukine-2, kunnen 
worden ingezet bij de behandeling van aids gerelateerde huidkanker, het sarcoom van 
Kaposi.. Ook worden cytokines gebruikt bij bepaalde vormen van lymfoom, leukemie en 
nierkanker in een gevorderd stadium. De middelen kunnen direct vernietigend werken op de 
kankercellen of kunnen er een immuunreactie tegen oproepen, waardoor ze worden 
vernietigd of in hun groei geremd. De meeste cytokines hebben bijwerkingen, waaronder 
misselijkheid en griepachtige symptomen, zoals koorts en moeheid. Sommige hebben ook 
ernstigere bijwerkingen, zoals een plotselinge bloeddrukdaling waardoor iemand kan 
flauwvallen. 

1.11.2 Pijnstilling 6 

De meest voorkomende manier van pijnbestrijding is het gebruik van pijnstillers.  
Pijnstillers bestaan in verschillende toedieningsvormen: 

 Via de mond (dranken, capsules of tabletten) 
 Via de anus (zetpillen) 
 Via de huid (pleisters) 
 In de vorm van een injectie (toe te dienen door een arts of verpleegkundige) 
 Via een pompje rechtstreeks in een bloedvat of rond het ruggenmerg. 

Een pijnstiller neemt de oorzaak van de pijn niet weg. 
 
Soorten pijnstillers 
Pijnstillers zijn in te delen in drie soorten:  

 paracetamol,  

 NSAID`s (ontstekingsremmende pijnstillers zoals ibuprofen, diclofenac en naproxen) Een 
veel voorkomende bijwerking is maagpijn. 

 opioïden (bijvoorbeeld morfine, oxycodon, methadon of fentanyl.). Ze kunnen op 
verschillende manieren worden toegediend, bijvoorbeeld via de mond of de anus, door 
middel van een pleister of via het ruggenmerg (spinale pijnbestrijding).  
Bijwerkingen bij opioïden zijn misselijkheid en obstipatie. Wie opioïden gebruikt, krijgt 
meestal ook medicijnen tegen de bijwerkingen 

 
  

                                                
6
 Bron: apotheek.nl 
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2. Kanker ‘Arbuda’ volgens de Ayurvedische 
gezondheidsleer 

 

2.1 Inleiding 
Deze eeuwenoude natuurgeneeskunde vindt haar oorsprong in India. In Ayurveda wordt de 
mens gezien als geheel, gezondheid is een volmaakte staat van evenwicht tussen de drie 
fundamentele energieën van het lichaam en kijkt welke dosha’s, dhatu’s en srota’s bij het 
ziekteproces betrokken zijn. Het evenwicht tussen lichaam, geest en ziel. Zo’n 5000 jaar 
geleden kwamen Ayurvedische artsen al in aanraking met patiënten die problemen 
ondervonden van gezwellen. In tegenstelling tot de reguliere geneeskunde, ruim 100 jaar 
oud. Kanker is een allopatische diagnose, men kijkt naar de symptomen om de ziekte te 
bestrijden en gebruikt synthetische medicijnen met heel veel bijwerkingen. 
 
Ayurveda is in 1977 door de WHO (World Health Organisation) officieel als geneeswijze 
erkend, met de opmerking dat deze vaak oplossingen biedt daar waar de westerse 
geneeskunde stopt. De WHO heeft in 2002 een document uitgebracht. In dit document doet 
de WHO aanbevelingen voor de integratie van traditionele geneeswijzen. Zie 
beroepsvereniging ANVAG www.anvag.nl 
 
De Ayurvedische teksten zijn geschreven in Charaka Samhita (interne geneeskunde) en

    
Sushruta Samhita (chirurgie). Deze zijn later herschreven en samengevoegd tot de Ashtanga 
Hridaya waarin ook de laatste ontdekkingen zijn toegevoegd. Uit deze teksten blijkt dat 
tumoren en kanker geen eigentijdse aandoeningen zijn, maar al vele eeuwen bekend zijn in 
de medische wereld. Dit maakt de stelling dat kanker een hedendaagse aandoening is 
onjuist. Oorzaken, voorstadia, symptomen, verschijningsvormen en mogelijke behandelingen 
komen in alle werken aan bod. In de klassieke teksten wordt kanker niet genoemd als een 
afzonderlijke ziekte. Leverkanker wordt bijvoorbeeld beschreven in het hoofdstuk over 
‘vergrotingen’ van lever en milt. 
 

Arbuda is Sanskriet voor kwaadaardig tumor en betekent hoge heuvels. In de ayurvedische 

benadering wordt elke ziekte, dus ook kanker, gezien als gevolg van afwijkingen in de 
dosha’s (vata, pitta, kapha).  Het verschil met de westerse behandelingen van kanker is 
wellicht dat Ayurveda geen agressieve therapieën heeft voor het lichaam. Elk mens wordt 
geboren met een bepaalde constitutie (Sanskriet naam is prakruti). De prakruti is een unieke 
verhouding tussen de drie dosha’s, vata, pita, kapha. In de loop van ons leven krijgen we te 
maken met factoren zoals leefomgeving en klimaat, voeding, activiteiten, levensritme en 
stress.  

http://www.anvag.nl/
http://www.google.nl/imgres?q=caraka+samhita+p.v.+sharma&um=1&hl=nl&biw=1192&bih=568&tbm=isch&tbnid=4aTLAEjdpTTGTM:&imgrefurl=http://www.maansu.com/caraka-samhita-text-with-english-translation-4-volume-set-p-v-sharma-book-9788176370127&docid=aqATSgUmYV4ckM&itg=1&imgurl=http://maansu-img.com/images/505/9788125031505.jpg&w=130&h=200&ei=t7t7ULBpw6rRBYvegdAG&zoom=1&iact=rc&dur=2&sig=114030472041980653717&page=1&tbnh=144&tbnw=94&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:1,s:20,i:134&tx=61&ty=79
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Indien ons lichaam en geest voor langere tijd uit balans zijn, zal dit leiden tot ongemakken en 
ziektes. De huidige verhoudingen van de dosha’s, in Sanskriet vikruti genoemd, kan door de 
Ayurvedisch therapeut worden vastgesteld via de polsdiagnose.(nadi pariksha). Kanker 
wordt bij alle constituties gevonden, maar komt het meest voor bij kapha dominantie. 
 
Type constituties en enkele opvallende eigenschappen van de dosha’s  
 Een vata type is over het algemeen slank (mager), kan zich moeilijk concentreren, heeft 

het snel koud heeft en heeft een grote behoefte aan een snelle bevrediging van zijn 
behoeftes. Hij eet snel, kauwt zijn voedsel slecht en eet op onregelmatige tijden.  

 Een kapha type is vaak gezet, langzaam en heeft een rustige, bedaarde aard. Hij eet veel 
en kan genieten van zijn voedsel.  

 Een pitta type heeft een evenwichtige lichaamsbouw, houdt van actie en kan driftig zijn. 
Mede vanwege de grote drukte in zijn leven vormt voeding niet de eerste prioriteit.  

2.1.1 De drie dosha’s en de vijf elementen 

 
Vata, Pitta, Kapha vormen het hart van de Ayurveda. Het begrip dosha betekent wat uit 
balans kan raken òf wat ziekte kan veroorzaken. Dosha hangt nauw samen met de leer van 
de 5 elementen ether, lucht, vuur, water, aarde, waaruit alle materie, planten en levende 
wezens in het heelal zijn opgebouwd. 
 
Vata 

 
Vata is een combinatie van de lucht- en ether elementen, waarbij lucht overheerst. 
Eigenschappen: licht, koud, droog, ruw, subtiel, beweeglijk, helder, verspreidend, 
veranderlijk. 
 
Functie in lichaam en geest is beweging. 
Motorische functies en zenuwstelsel, alle bewegingen in het lichaam, bloedcirculatie, 
zuurstof, uitscheiding, gedachten, creativiteit, vitaliteit, uiting van emoties. 
Zetel: dikke darm  
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Pitta 

 
Pitta is het vuurelement dat afgekoeld wordt door water. 
Eigenschappen: licht, heet, vet, scherp, vloeibaar, zuur, doordringend.. 
 
Functie in lichaam en geest is transformatie. 
Spijsvertering, gezichtsvermogen, huid, bevatten van zintuigelijke prikkels, verwerking van 
gedachten, intellect, ambitie, zelfvertrouwen. 
Zetel: maag en dunne darm 
 
Kapha 

 
Kapha is een combinatie van water en aarde elementen. 
Eigenschappen: zwaar, koud, vettig, langzaam, slijmerig, dicht, zacht, statisch, zoet, 
samentrekkend. 
 
Functie in lichaam en geest is structuur en stabiliteit. 
kracht, uithoudingsvermogen, slaap, lange termijngeheugen, zorgzaamheid, tevredenheid, 
standvastigheid. 
Zetel: maag en longen. 
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2.1.2 Dosha’s en de polsdiagnose (nadi pariksha) 

  
 
De pols wordt gevoeld aan de duimzijde ter hoogte van de radiale pols. De arteriële pulsatie 
onder het tuberculum radiale (benig uitsteeksel onder de duimmuis) wordt gevoeld.  
 
Een Vata pols heeft het karakter van een paling of slang. Je kunt hem bijna niet vastpakken. 
Er is geen vast patroon, wel een soort zigzagbeweging, slingerend. Is licht en snel, tussen de 
80 en 100 slagen per minuut. 
 
Een Pitta pols heeft het karakter van een kikker. Is regelmatig en springerig. Je voelt hem 
tegen je vingertoppen kloppen. Is prominent aanwezig, tussen de 70 en 80 slagen per 
minuut. 
 
Een Kapha pols heeft het karakter van het drijven van een zwaan. Is langzaam, sterk en 
zwaar, een brede pols, zacht en regelmatig, héél rustig, die komt en gaat. Door zijn zwaarte 
kun je hem als het ware vastpakken. Tussen de 60 en 70 slagen per minuut. 
 
Door polsdiagnose kan de prakriti (geboorteconstitutie) en vikriti (huidige toestand) worden 
vastgesteld. Respectievelijk voelen we dit op het meest diepe niveau en het meest 
oppervlakkige niveau van de pulsatie in de pols. 
In totaal kunnen er in de pols 7 verschillende niveaus worden onderscheiden. Zo ook kan 
onderzocht worden of er blokkades (teveel aan afvalstoffen) voorkomen in bijvoorbeeld één 
van de organen of in bepaalde lichaamsweefsels (dhatu’s). 
 

2.1.3 Dosha en vedische astrologie 

De astrologie kan echter ook een rol vervullen bij de vaststelling van de constitutie 
(dosha).Uiteraard moet men om dit te doen geen Westerse horoscoop gebruiken, maar een 
Vedische horoscoop. Voor het bepalen van de constitutie wordt gekeken naar de ascendant 
en de heerser van de ascendant. Als de ascendant Ram is (pittateken) en de heerser van de 
ascendant (Mars) valt in Schorpioen (pittateken), dan is dat een aanwijzing voor een pitta 
constitutie.  

2.2 Ayurvedische etiologie (oorzaak Nidana) en pathologie (ziekteleer 

Samprapti) 
Er is niet één oorzaak, kanker ontstaat niet opeens, van de één op de ander dag. Op het 
moment dat de diagnose wordt gesteld, bestaat de kanker al vele jaren, mogelijk zelfs 
tientallen jaren. Kanker is in veel gevallen het resultaat van langdurige belasting of 
vergiftiging van het lichaam. Het belang van preventie kan dan ook niet genoeg benadrukt 
worden. 

2.2.1 Primaire oorzaak 

De primaire oorzaak van kanker wordt in Sanskriet genoemd als pragya parad (a mistake of 
intellect). Aan de basis van kanker liggen vaak onderdrukte of gestagneerde emoties. In de 
oude Westerse medicijnleer werd kanker dan ook gezien als een ziekte van melancholie of 
zwartgalligheid ten gevolge van een storing van de zwart gal. De geest heeft een duidelijke 
invloed op het ontstaan van ziekte. Onze ervaringen en angsten uit het verleden bepalen ons 
gevoel nu en onze verwachting van de toekomst. 
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Onderdrukking van onverwerkte angsten en gevoelens kunnen fysieke en geestelijke 
reacties geven. Onderdrukking wil zeggen dat er geen adequate omzetting of verwerking kan 
plaatsvinden. Kanker kan een uitingsvorm zijn van een verstoord omzettingsproces 
(stofwisseling) op cellulair niveau. Het immuunsysteem (ojas) verzwakt. Vanuit de 
Ayurvedisch optiek is er altijd een samenhang tussen alle processen die zich op mentaal en 
fysiek niveau afspelen. Het wil niet zeggen dat alle vormen van kanker uit onverwerkte 
emoties bestaan. Daarom is het van belang om de ‘totale persoon’ te behandelen en niet 
alleen het ziektebeeld. Vooral een stoornis in apana vata, een neerwaartse stroom. (functies 
zijn o.a. de ontlasting, de urine-uitscheiding met als gevolg opgeblazenheid, constipatie of 
diarree kan aan de basis liggen van een kanker proces.)  
 
Karmische invloeden 
Kanker kan ook veroorzaakt worden door karmische invloeden.  
Nawerkingen van vorige levens spelen een belangrijke rol bij ziekte en daarmee de wet van 
Karma. Ziekte is dan iets dat overwonnen, doorleefd dient te worden om als mens te groeien 
en dichter bij zijn zielswezen te komen. Met karma wordt bedoeld dat men bepaalde 
opdrachten, levenslessen op aarde moet leren vervullen. Karma geeft de mens een kans om 
op aarde iets in zichzelf te veranderen.  
 
Ontstaan van tumor 
Vata is verantwoordelijk voor het abnormaal worden van cellen. De normale cellen worden 
door de hoge vata als het ware verward en verliezen hun natuurlijke intelligentie.  
Kapha zorgt dan voor ongecontroleerde groei in celmassa en pitta voor een abnormaal 
transformatieproces, waarbij cellen bijvoorbeeld niet tot volledige wasdom komen of niet 
meer afsterven als hun tijd gekomen is. Uitzaaiing kan alleen als de ‘kleefkracht’ waarmee 
normale cellen samenhangen verzwakt. Deze normale functie van kapha wordt bij langer 
bestaande kankers verstoord en geeft vata de kans om de kankercellen uit te zaaien of te 
metastaseren.  
 
Een kwaadaardig tumor ontstaat door langdurige  

- onjuiste leefstijl’ 
- onjuist dieet/eetgewoonten 
- binnendringen van gifstoffen uit het milieu in het lichaam 
- verstoorde dosha’s, dhatus (lichaamsweefsels) en srotas (lichaamskanalen) 
- onderdrukte emoties, existentiëel gevoel van eenzaamheid, gebrek aan een 

spiritueel doel, of gemis van een doel in het leven 
Dit alles zal leiden tot verstoring en ontregeling van de lichaamsfuncties: 
Agni , verstoorde spijsvertering in maag, lever, pancreas, darmen en de celstofwisseling; 
Ama; ongewenste afvalproducten (toxinen) die ontstaan door een verminderde 
spijsvertering; 
Malas; verstoring van de natuurlijke uitscheidingsproducten urine, faeces en zweet; 
Dhatus: een of meerdere van de zeven lichaamsweefsel (bouwstenen van het lichaam, het 
uiteindelijke resultaat van vertering en opname van voedsel ) kan niet meer gezond 
functioneren. Het weefsel verzwakt.  
 
De 7 lichaamsweefsels zijn:  
1. rasa dhatu/voedend sap=plasma, huid, lymfe, cerebrospinaal vocht, vocht in de 

gewrichten  
2. rakta dhatu=bloed, in nieren is synthese van rode bloedcellen, secretie van het hormoon 

erytrpoëtine De maag produceert hormoon intrinsic factor dat nodig is om vit.B12 op te 
nemen, dit is nodig voor de bloedaanmaak. De lever is de syntheseplaats van rode 
bloedcellen bij het embryo, later wordt deze functie overgenomen door het beenmerg.  

3. mamsa dhatu=spieren Alle gespierde organen, bijv. het hart en gladde spieren rond de 
darmen en de bronchiën 

4. meda dhatu=vet. Buikholte 
5. asti dhatu=bot Beenweefsel, botten, tanden 
6. majja dhatu= beenmergweefsel, merg dat de beenderen vult. Hersenen, ruggenmerg. 
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7. sukra dhatu= zaad/ovum, genetisch materiaal DNA, alle organen en cellen. 
Srota’s; dit zijn lichaamskanalen, bloed- en lymfestelsel. Zij kunnen door verhoogde doshas 
(wanneer vata, pitta of kapha verplaatst naar een andere plaats in het lichaam) of ama 
dichtslibben; 
 
Ojas: is een product dat vrijkomt wanneer een weefsel op een gezonde manier functioneert. 
(het is ook bekend als vitale energie, sterkte, kracht) Weefsels zijn hier onderling afhankelijk 
van elkaar. Bij voldoende Ojas in het lichaam functioneert het immuunsysteem uitstekend. Bij 
onvoldoende Ojas functioneert één of meerdere weefsels onvoldoende waardoor de 
weerstand verzwakt. In een vroeg stadium van kwaadaardig tumor kan een verhoogd Kapha 
(ama) en Vata een deel van een weefsel verstoren. Hierdoor kunnen afvalstoffen en ama 
niet meer op een normale manier afgevoerd worden. De celstofwisseling en het 
regelmechanisme raken verstoord. De verkeerde stoffen worden toegelaten in de cel. 

2.2.2 Mogelijke oorzaken en risicofactoren: 

 Erfelijke factoren, (genetisch) hoewel de meeste vormen van kanker niet erfelijk zijn, 
komt het in bepaalde families meer voor dan andere. Bijvoorbeeld het hebben van 
meerdere poliepen in de dikke darm, deze ziekte is vaak erfelijk en kan kwaadaardig 
worden in de vorm van colonkanker. Borstkanker komt in bepaalde families ook vaker 
voor. Het kan ook aan familiair gedrag liggen: roken, gefrituurd eten. Bij een zorgvuldige 
leefwijze hoeven erfelijke factoren niet noodzakelijk tot het ontstaan van kanker te leiden. 

 Virussen, besmetting met hepatitis B, kan leverkanker veroorzaken. Papillomavirus, 

genitale wratten, verhoogt de kans op baarmoederhalskanker. HIV virus, kan 

bloedkanker veroorzaken. 

 Chemische stoffen, mensen die veel omgaan met kleurstoffen hebben een grotere kans 

op blaaskanker. 

 Ultraviolet licht in o.a. zonlicht: overdadig zonnen en regelmatig ernstig verbranden 

verhoogt de kans op huidkanker. 

 Röntgenstraling: die komen vrij bij maken van medische foto’s, atoomcentrales, 

kernexplosies en vanuit de ruimte. Bij langdurige blootstelling kan kanker van bloedcellen 

ontstaan of acute leukemie. 

 Voedingsgewoonten: bijvoorbeeld gerookte en ingelegde levensmiddelen bevatten 
stoffen die bij overmatig gebruik met name maagkanker kunnen veroorzaken. Matig of 
vermijd vlees en alcohol, eet geen voedsel van dat de vorige dag is bereid. Eet nooit te 
lang bewaard voedsel. Vermijd verkeerde voedingscombinaties zoals melk met vlees. 
Teveel vlees kan dikke darm kanker veroorzaken. Stofwisselingsstoornissen, zoals 
chronische obstipatie en voortdurende gistingsprocessen in de darm als gevolg van een 
verstoord bacterie-evenwicht zijn ook zeer schadelijk 

 Roken: dit is de belangrijkste oorzaak van longkanker, in combinatie met alcohol 

verhoogd het het risico op o.a. slokdarmkanker. 

 Vitaminen: Van veel vitaminen wordt beweerd dat zij een remmende werking hebben op 

de ontwikkeling van tumoren. Klinische onderzoeken zijn hierover gaande. Een te kort 

aan vitamine D zou de kans op darmkanker verhogen, met name bij personen ouder dan 

50 jaar. Bij hen is de functie van de huid verminderd. De huid zorgt voor de natuurlijke 

aanmaak van vitamine D onder invloed van de zon. 

 Hormonen: met name een bepaalde vorm van oestrogeen heeft een slechte naam 

gekregen. (bron: De projectgroep Jaar 1 Biomedische Wetenschappen 2002 Universiteit Utrecht 

Faculteit Geneeskundemembers.home.nl/larsbosboom/epidemiologie.htm) 

Oestrogeen zorgt voor een verhoogde kans op kanker omdat oestrogeen de aanmaak 

van de slijmlaag van de baarmoeder stimuleert. Hierdoor blijft er celdeling plaatsvinden, 

waardoor er een grotere kans op kanker is. 

 Stress 
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 Verkeerde leefstijl; teveel seks, onveilige seks, teveel fysieke inspanning, onderdrukken 
van de 13 natuurlijke levensbehoeften, activiteiten die niet aansluiten bij de constitutie, 
waardoor vata, pitta of kapha verergeren., niet leven naar innerlijke behoeften. Het ritme 
van de seizoenen in leefstijl en dieet niet volgen.  
Gebrek aan zuurstof speelt bij het ontstaan van kanker een wezenlijke rol. De ervaring 
heeft geleerd dat mensen die veel beweging hebben in de gezonde lucht, minder gevaar 
lopen dan degenen die overwegend geestelijke arbeid verrichten of in afgesloten ruimten 
moeten werken 

 Chemische carcinogenen stoffen uit milieu en industrie: Asbest, nikkel en overige stoffen 
zoals arseen, aromatische aminen, benzeen, chromaten, viylchloride. Giftige stoffen als 
bestrijdingsmiddelen worden vaak onzorgvuldig toegepast.Ze blijven aan de onderste 
delen van de gewassen hangen en worden zo zonder erg ingenomen. Schade door 
overbemesting verstoort het biologisch evenwicht in de planten. Mensen die deze 
producten geruime tijd gebruiken, kunnen daardoor ook hun eigen biologisch evenwicht 
verstoren  

 Chemische stoffen toegepast in de geneeskunde: DES diëthylstilbestrol, een middel dat 

in de jaren ’60 werd gebruikt om een tekort aan oestrogeen aan te vullen. Overige stoffen 

zoals alkylerende stoffen, oxymetholen en thorotrast. 

 Geografische oorzaken: bijvoorbeeld Japanners die naar Amerika verhuisd zijn hebben 

na enkele generaties gelijke kansen op maagkanker ten opzicht van de rest van Amerika. 

In Japan komt geen maagkanker voor. 

 Parasieten: Schistosoma en Clonorchis is van bekend dat deze blaaskanker, 
alvleesklierkanker en galwegenkanker kunnen veroorzaken. 

2.2.3 Triguna ( 3 geestelijke kwaliteiten) en kanker 

Naast lichaamsfuncties zijn er nog geestelijke kwaliteiten die invloed kunnen hebben op de 
ontwikkeling van een tumor, de Triguna. Zij bestaat uit de volgende kwaliteiten: 

Sattva (goedheid) een gebalanceerde geest, vriendelijk, rustig en daadkrachtig 
Rajas (hartstocht) een dynamische geest, soms onrustig en dwingend 
Tamas (onwetendheid) een rustige geest, soms traag en ongeïnteresseerd 

 
De geest raakt in onbalans wanneer zaken niet lopen zoals we zouden willen in het leven. 
Dit kan zich uiten in moedeloosheid, onverschilligheid of depressie. Deze geesteshouding 
wordt tamasic genoemd. Tamas heeft een sterke gelijkenis met de tridosha kapha. Bij de 
ontwikkeling van een chronische ziekte als kanker kunnen deze twee elkaar versterken. 
Ayurveda ziet psychotherapie als een belangrijk onderdeel van de behandeling. Gezondheid 

kan alleen dan bestaan wanneer lichaam en geest in harmonie met elkaar funcitoneren.  

2.2.4 Vroegtijdige symptomen van een tumor 

Voordat een tumor zich ontwikkelt zijn er bepaalde signalen van het lichaam en geest die 
aangeven dat er een dosha, weefsel of guna (eigenschap) ernstig verstoord raakt. 
 

vata angst, onrust, depressie, slapeloosheid, pijn op een bepaalde plek, 
ruwe huid, kleine ontstekingen, vermoeidheid, wisselend 
lichaamsgewicht, veranderingen in de darmbeweging, slikproblemen. 

pitta woede, ongeduld, geïrriteerdheid, haatgevoelens, wrok, koorts, 
brandend gevoel en snelle ontwikkeling van ontsteking, veranderingen 
van de huidskleur, langdurige indigestie en andere 
spijsverteringsproblemen. 

kapha vermoeidheid, erg veel slapen, verstoppingen, overmatig slijm 
aanmaak, aanhoudende hoest, milde pijn, jeuk, koude plekken, bleek, 
langzame ontwikkeling van een kleine ontsteking, kleine knobbeltjes 
onder de huid, heesheid. 

tridosha gemengde symptomen van de drie dosha’s 
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rakta dhatu (bloed) een ernstige vorm van pitta met hevige pijn, brandend gevoel en 
koorts. 

oorzaak van 
buitenaf 

pitta symptomen veroorzaakt door een trauma. Er ontstaat koorts, 
dorst en een brandend gevoel veroorzaakt door ontsteking van de 
wond. 

2.2.5 Eerste symptomen van een mogelijk gezwel 

rectum opgeblazen gevoel 

blaas problemen met urineren 

navelgebied de hik en irritatie 

buikgebied winderigheid 

liesstreek ernstige pijn in de zij en rug 

nieren samentrekkende pijn in de zij 

milt inademen wordt moeilijk bij geen inspanning 

hart intense pijn 

lever dorst, dyspneu = benauwdheid 

galblaas hevige dorst 

huid grote opgezette bruine moedervlekken 

2.3 Behandeling bij kanker met Ayurveda 

2.3.1 Fasen van ontwikkeling van ziekte: 

1. Ernstige verhoging of verstoring. De opgehoopte dosha(s) waar te veel van is hoopt 
zich op totdat hij het punt heeft bereikt waarop deze dosha zich buiten zijn normale 
gebied gaat verspreiden. 

2. Verspreiding. Deze opgehoopte dosha gaat zich nu door het hele lichaam verspreiden. 
3. Op een plek vasthechten. De dosha die zich aan het verspreiden is gaat zich 

vasthechten aan een plek waar die dosha niet thuishoort. 
4. Verschijnen van symptomen. In deze fase ontstaan lichamelijke symptomen op de plek 

waar betreffende dosha zich heeft vastgehecht . 
5. Doorbreken van ziekte. In deze fase breekt een echte ziekte uit 

2.3.2 Behandelmethoden: 

Een aantal van de behandelmethoden welke effectief worden gebruikt in de behandeling van 
kanker zijn; 

 de interne geneeskunde voor het verhogen van de ojas 

 therapie van de vitale punten (marma therapie) voor reguleren van de energiebalans 

 reiniging en stimulering van het spijsverteringskanaal 

 psychologie 

 ademhaling en houdingsoefeningen 

 in principe wordt geen massage gegeven bij kanker 
 
Ten eerste is het van belang om de persoon in leven te houden, daarom wordt de normale 
volgorde van een ayurvedische behandeling omgedraaid. 
1. een rejuvenatie behandeling om het leven te behouden’ 
2. balancering van de dosha’s om de persoon te versterken en de ziekte te verzwakken 
3. gevolgd door pancha karma of geselecteerde pancha karma technieken om te purificeren 
4. en tenslotte, als de persoon er klaar voor is, het verwijderen van de emotionele oorzaak 

 
De normale procedure zou zijn: eerst de oorzaak verwijderen, dan purificatie om een teveel 
aan dosha’s te elimineren, gevolgd door balancering van de dosha’s en aanwakkeren van 
agni en tenslotte een rejuvenatie behandeling om het systeem terug op te bouwen. 
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2.3.3 Soorten kanker en behandeling 

 
Vata kanker 
emotionele factoren als angst, ongerustheid, depressie en slapeloosheid. 
De tumoren zijn droog, hard en variabel in uitzicht. De huid zal grijs, bruin of donker worden. 
Er is opgeblazenheid of constipatie. bijvoorbeeld. colonkanker. 
 
Om vata te behandelen is olie en warmte essentieel zijn. Gezien de rol van apana vata in de 
pathogenese is het belangrijk om te zorgen voor een goede uitscheiding.  
Hiervoor kan een 40 dagen kuur met wonderolie worden gedaan, 2 theelepels olie 
vermengen in een beker warme melk, zodat ’s morgens 3 ontlastingen volgen. 
 

            

castor oil 

vlakbij de kliniek in Raiwala, India, langs een 
                                                                wandelpad 
 
Behandeling met klisma’s (basti’s) gedurende een aantal dagen, de ene dag met Dashmool 
kwath (reinigt de darmen, werkt vata verlagend, is voedend en versterkend), de andere dag 
met bijvoorbeeld baladir olie. Dashmool en baladir brengt vata op z’n plaats (de colon). 

Hoeveelheid: (enkele dagen tot maximaal 14 dagen, als laatste de olie basti) 
per keer 100 ml olie + 750 ml Dashmool kwath (kruiden met water, ingekookt tot 25%) 
dag 1 Dashmool kwath,  
dag 2 Baladir (of Narayan)olie (enige tijd binnenhouden),  
dag 3 Dashmool kwath 
enzovoorts… 
 
Pitta kanker 
emotionele factoren als woede, geïrriteerdheid, verontwaardiging, verbolgenheid, wrevel, 
wrok, haat, rancune, zich beledigd voelen en gepikeerd zijn over zaken of personen. De 
tumoren zullen ontstoken zijn, geïnfecteerd en geassocieerd met brandende sensaties of 
bloedingen. De meeste zijn huid-, oog- en leverkankers. Een verstoorde pitta door verkeerde 
voeding, tijdstip van eten, enz. kan voor een foutieve stofwisseling zorgen. Het agni, (pitta op 
stofwisselingsniveau) maakt te veel ama (toxinen).  

http://www.google.nl/imgres?q=castor+oil&hl=nl&sa=X&biw=1192&bih=568&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=50-IuJuvY22WNM:&imgrefurl=http://www.spain-holiday.com/blog/7-most-common-and-poisonous-plants-in-your-spanish-garden.php&docid=xcSDhfundFXIsM&imgurl=http://www.spain-holiday.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/Castor-Oil1.jpg&w=750&h=563&ei=hL5-UIewD-b80QWJ_oC4DA&zoom=1&iact=hc&vpx=203&vpy=148&dur=11840&hovh=194&hovw=259&tx=171&ty=115&sig=114030472041980653717&page=1&tbnh=135&tbnw=175&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:1,s:0,i:72
http://www.google.nl/imgres?q=wonderolie&hl=nl&biw=1192&bih=568&tbm=isch&tbnid=R6kH0CVFxqSimM:&imgrefurl=http://plazilla.com/wonderolie-voor-langere-wimpers&docid=lkMQj9ItlzzC3M&imgurl=http://www.xead.nl/upload/41cfef093243b8856771edd8d2a8b04bwonderolie.jpg&w=200&h=200&ei=rr5-ULyrDOuQ0QXw-4G4Dg&zoom=1&iact=hc&vpx=257&vpy=210&dur=1665&hovh=160&hovw=160&tx=85&ty=76&sig=114030472041980653717&page=1&tbnh=152&tbnw=152&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:1,s:0,i:96
http://www.google.nl/imgres?q=beker+warme+melk&hl=nl&biw=1192&bih=568&tbm=isch&tbnid=THIsmwHBNW1VRM:&imgrefurl=http://www.warmemelkmet.nl/&docid=ylCIuPx19dNKTM&imgurl=http://www.warmemelkmet.nl/wp-content/themes/ImpreZZ/images/beker.gif&w=158&h=266&ei=5r5-ULqkH-Gl0QWN94DABA&zoom=1&iact=hc&vpx=93&vpy=141&dur=3122&hovh=212&hovw=126&tx=90&ty=123&sig=114030472041980653717&page=1&tbnh=140&tbnw=84&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:0,s:0,i:66
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Purgerende kruiden zijn zwaar, deze zijn nodig om pitta omlaag te brengen, neergaand lucht 
‘apana’, dit moet dit worden afgevoerd via de darmen en de anus door middel van een 
virechana behandeling. Dit wordt altijd op een lege maag gedaan. Voor iedere constitutie 
bestaat een eigen dosering en samenstelling van virechanakruiden.  

                                   
Toxines worden verwijderd uit de dunne darm en heeft ook een gunstige invloed op het 
gehele lichaam. De persoon zal zich lichter voelen, minder flatulentie hebben en de 
spijsvertering zal verbeterd worden. Warm gekookt water drinken gedurende de dag is goed 
voor de leverreiniging. 
 
Kapha Kanker 
vermoeidheid, teveel slaap, congestie en speekselvloed. Eerst zijn het goedaardige tumoren 
die verschijnen en worden later kwaadaardig. Chirurgie is hier effectief als de kanker vroeg 
genoeg wordt ontdekt. Long- en borstkanker zijn vaak kapha type kanker. Ook tumoren in de 
hersenen zijn voornamelijk kapha of kapha-pitta kanker. Prostaatkanker is pitta/kapha type 
kanker.  
 
Ama verwijderen door anti-ama dieet. Behandeling met guggule preparaten (rasa/smaak is 
bitter en scherp), verhoogt het aantal rode en witte bloedcellen, stimuleert de lever, verhoogt 
spijsverteringsvuur en er worden scherpe kruiden voorgeschreven.  
 
Guggul = De Mukul mirre boom is kleine doornige plant in India.  
 

De gele hars uit de stam wordt gebruikt. Het werkt o.a. 
bloedzuiverend, ontstekingswerend, mild laxerend en tegen hoge bloedcholesterolwaarden 
en overgewicht en is pijnverlichtend.   
 

2.4 Ondersteuning met kruiden bij chemotherapie en bestraling 
Bij ondersteuning van een behandeling van kanker wordt door Ayurveda eerst aandacht 
geschonken aan de lever en nieren en het verhogen van de witte bloedlichaampjes de 
lymfocyten omdat deze ons beschermen tegen ziektes, het is ons afweer-/immuunsysteem. 
(zie bijlage : uitleg vorming van (witte)bloedcellen en de functies van de lever) 
 
Na operatie, chemotherapie of bestraling kunnen immuun versterkende kruiden worden 
genomen: 
 

Immuniteit en kracht verhogende kruiden:  
 
Ashwaganda: verlaagd pitta 
ondersteunt herstel bij algehele vermoeidheid, zenuwaandoeningen, algeheel verjongend 
weefsel. 
 

http://www.google.nl/imgres?q=guggul+betekenis&hl=nl&sa=X&biw=1192&bih=568&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=y7pREXyd8YoWvM:&imgrefurl=http://superkruiden.mysites.nl/mypages/superkruiden/528076.html&docid=zZb3OLq9Yq7jvM&imgurl=http://www.mysites.nl/upload3/superkruiden/528076.jpg&w=324&h=199&ei=Tbx-UJHjKKHE0QXUqoGIAg&zoom=1&iact=hc&vpx=117&vpy=165&dur=5879&hovh=159&hovw=259&tx=134&ty=120&sig=114030472041980653717&page=1&tbnh=134&tbnw=217&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:0,s:0,i:69
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Bala: verlaagt kapha 
Om aan te sterken 
 
Bhringaraj: harmoniseerd tridosha (vata, pitta, kapha) 
Helpt naar herstel, zicht, gehoor, versterkt botten, lever en nieren. Voor inwendig en 
uitwendig gebruik 
 

Amrit Prash / Chyavanprash: kruidenpasta harmoniseert tridosha. 
 

          
 

           
 

De kruiden worden eerst gedroogd in de zon, dan wordt er een decoctie gemaakt, de Indiase 
kruisbessen door een zeef geraspt en toegevoegd en kruiden voor de smaak : o.a. kaneel, 

pippili (lange peper), groene kardamom. 

 
 
Dashmool: verlaagt vata 
Versterkt het lichaam en de weefselaanmaak 
 
Guduchi: tridosh harmoniserend 
Verhoogt de immuniteit en reinigt het bloed. Helpt voor en na de chemotherapie om op 
krachten te komen. 
 
Kounch: verminderd vata/pitta, bevorderd kapha 
Helpt herstel van zenuwstelsel, zwakte voortplantingsorganen. 
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Lavan Bhaskar: verminderd vata/kapha, verhoogd pitta 
Bevordert de spijsvertering. 
Neem: verminderd kapha/pitta, verhoogd vata 
Werkt in op tumoren. overgewicht en ontstekingen. 
 
Pippali: verminderd vata/kapha, verhoogd pitta. 
Verhoogt de spijsvertering. Werkt in op tumoren. 
 

Shatavari: verminderd vata/pitta, verhoogd kapha. 
Verhoogt de immuniteit en ondersteunt aanmaak van weefsel. 
 
Shilajit: tridosha harmoniserend, verhoogd pitta 
Weefselherstellend, vooral urine- en zenuwstelstel. 
 
Trifla: tridosha harmoniserend, verlaagd kapha 
Reinigend, ondersteunt diabetes klachten en darmklachten. 
 
Tulsi: heilige basilicum, verlaagd kapha, verhoogd pitta. 
Preventief middel voor tumoren, ook in eerste stadia van vele soorten tumoren. Versterkt het 
immuunsysteem. 
 
Vidari-kanda: kalmeert vata/pitta, verhoogd kapha 
Bij sterke vermagering en verzwakking. 
 
Yashtimadhu: zoethout, verlaagd vata/pitta, verhoogd kapha. 
Reinigt longen en maag van kapha. Reinigt bloed, voedt de hersenen. Matig gebruiken bij 
hoge bloeddruk. Koken in melk zorgt voor betere opname van kalium en calcium. 
 
Yogaraj guggul: verminderd vata/kapha, verhoogd pita. 
Bevordert circulatie, ondersteunt immuunsysteem, helpt vata aandoeningen te genezen. 

2.5 Tumoren, dosha verstoring en kruiden  
 lymfe-, bloed- of huidkanker=pitta/kapha verstoring 

kruiden: Manjishtha, saffraan, jasmijn, sarsaparilla (vers) 

 schildklier, nek en lymfekanker = vata/kapha verstoring 
Slijm verminderde kruiden: kelp, zeewier, Ierse mos, pippali, gember, zwarte peper, 
yogaraj guggul, jasmijn, mirre, kurkuma, trikatu. 

 borst, baarmoeder-, lever-, pancreaskanker = tridosha verstoring 
Kruiden die de circulatie bevorderen, blokkeringen verwijderen, massa afbreken en 
weefsel herstellen. Kurkuma, saffraan, saffloer, mirre, manjishtha, bhuamalaki 
(leverreiniger), yogaraj guggul. 

 hersentumor = vata/kapha verstoring. Manjishtha, brahmi. Therapie: Shirodhara 
(hoofdbehandeling d.m.v. oliestroom op het voorhoofd) en Panka Karma (vijfvoudige 
reiniging) naar dosha en kracht van de persoon. 

2.6 Ondersteuning met kruiden bij bijwerkingen van chemotherapie en 

bestraling 
 diarree   : bilva, amla 

 constipatie   : haritaki 
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 slapeloosheid  : cerwell, Jatamansi 

 vermoeidheid  : bala 

 geheugenafname  : brahmi, haritaki, vacha 

 verlies van haar  : brahmi, bringaraj olie 

2.7 Overige te gebruiken kruiden (combinatiepreparaten) 
 avitrayur : bevordert de normale cel opbouw en heeft remmende werking op de 

tumorgroei 

 Rog Nashak: bloed reinigend, ontzuurt de stofwisseling 

 livo vishisht: ontgift de lever 

 punar ghan; bevat ijzer, versterkt en heeft goed invloed op het beenmerg. Diuretisch 
effect. Ontgift nieren en lever. 

 haritaki ghan; darm reinigend 

 trifala churna; licht darm reinigend, balanceert de drie dosha’s 

 trifla gugul vishisht; reinigt de weefsels en vaatstelsel 

 kanchnaar gugul vishisht; inzetbaar bij goedaardige (benigne) gezwellen, myomen en 
cysten. 
 

 kanchnaar plant 

2.8 Algemene voedingsmiddelen die preventief/remmend werken op 

tumoren 

vooral voeding dat met liefde  is bereid 
Dit zijn ‘algemene’ voedingsmiddelen, het is van belang om uw constitutie te weten i.v.m. de 
voedingskeuze. Vers biologisch heeft de voorkeur! 

 gewelde rozijnen 
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 rode bietensap, wortelsap of soep, met aangepast kruiden. Dit heeft anticarcinogenen 
werking bij gebruik gedurende 3 maanden, ½ liter vers sap per dag, soep 2 koppen per 

dag.  
Wanneer verse gember wordt toegevoegd aan sappen zal het de spijsvertering 
bevorderen. 

 Tarwegrassap 

 
Dit bevat vitamine A, B1, B3, B6, B12, C, E, K. Alle benodigde mineralen, anti-oxidanten, 
enzymen en 8 essentiële aminozuren. Het zuivert bloed, lever en darmen. Maakt helder, 
verjongt en ontgift. 

 kurkuma poeder, ’s ochtends met een glas lauw water werkt het antibacterieel, 
bloedstelpend en breekt weefsels af. 

 ghee absorbeert toxinen op celniveau. is cholesterol verlagend en spijsverteringsvuur 
(agni) verhogend. De ghee kun je ook zelf maken van biologische ongezouten roomboter 
De melkeiwitten, vuil, vetten, water en zout haal je eruit d.m.v. verhitten. Dit heet 
geklaarde boter. 

                                                  
 zoete aardappelen 

 pompoen 

 cranberry’s 

 gedroogd fruit  

 donkere chocoloade 

 zalm of garnalen 

 noten 

 wilde rijst 

 mais 

 clementines of andere citrusvruchten 

 matig de hoeveel eiwitten in het dieet om de groei van het tumor te vertragen. 
Tumorcellen bestaan voor een groot deel uit eiwitten 

Als er geen hongergevoel is, eet dan vaker op de dag kleine hoeveelheden. Gebruik de 
goede momenten om te eten. Voorkom koude voeding, dit dooft het spijsverteringsvuur. 
Geeft vast voedsel problemen, neem dan voedzame soepen. 
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NB: Om sap te maken kan het beste een slowjuicer worden gebruikt, voedingsstoffen blijven 

behouden Slowjuicers hebben een laag toerental, bij hoge toerental 
(gemiddeld 10.000 per minuut) wordt door wrijving (frictie) zoveel warmte opgewekt dat waardevolle 
voedingsstoffen zoals warmte-gevoelige enzymen verloren gaan.  

2.9 Pancha karma en kanker 
Om het zelfgenezend vermogen van het lichaam te activeren, doshas en gunas te kalmeren 
en overtollig kapha en toxines uit het lichaam te verwijderen wordt deze therapie 
aangeraden. Afhankelijk van de oorzaak vata, pitta of kapha, de plaats van het tumor en de 
kracht van de persoon worden delen van het grote lichaamskanaal gereinigd en de dhatus 
tot herstel aangezet via kruiden, dieet en aanvullende therapieën. (zoals in voorgaande 
hoofdstukken is beschreven) Zeker na een chemotherapie kan een Pancha Karma 
behandeling lichaam en geest helpen herstellen.  
 
Pancha Karma in stappen 

 Consult 
 Voorbereidingsdagen thuis 
 Abhyanga (oliemassage) 
 Pizichil (besproeien van warme kruidenolie over het 

gehele lichaam) 
 Swedana (stoombehandeling)  
 Vamana (braaktechnieken)  
 Virechan (laxeren/purgreren) 
 Vasti of Basti (reinigende en voedende klisma) 
 Nasya (behandeling via de neusholten van de keel-

neus-oor kwalen d.m.v. kruidenoliën) 
(In het algemeen is één behandeling in de 2 jaar voldoende) 

 
 

Abhyanga, oliemassage: 
In principe worden er geen massages gegeven bij kanker. Alleen als ama is afgevoerd kan 
dit wel. De richting van de massage is van boven naar beneden. Op de plaats van de 
gewrichten maakt men cirkelende beweging.  De kruidenolie wordt op lichaamstemperatuur 
aangebracht. Gezien vanuit het tridosh-systeem kan voor kapha-contitutie de temperatuur 
hoger zijn dan voor een vata-constitutie. De temperatuur bij een pitta-constitutie is het 
laagste. Een volledig massage duurt 45 tot 75 minuten. 
 

 



ॐ 

 
 

35 

 
 

Shirodhara ayurvedische hoofdbehandeling     Nasya 
 
 
originele Swedana / stoomcabine 

                       Pizichil 
 
 

 Vamana 
 

2.10 Emotionele blokkades- prana/levensenergie 
 
Hoe zit het met emoties van hart en lever? 
Het hart wordt in verband gebracht met warmte, liefde en vriendschap. Het huisvest het 
verstand, de geest. Deze bepaalt het lichamelijk en geestelijk evenwicht. Emotionele 
spanning en shock leiden tot verwarring, piekeren en onevenwichtigheid. De lever reguleert 
het vrij doorstromen van Prana (zuurstof/energie). Door emotionele spanningen en frustraties 
raakt de lever gestagneerd en dit blokkeert de doorstroming van Prana. Hierdoor kunnen 
overal in het lichaam pijn, verstoppingen of blokkades optreden en het kan eveneens leiden 
tot depressie of hevige emotionele uitbarstingen. 
 
vreugde 
Dit is de emotie van het hart. Zij kalmeert de geest en brengt Prana tot rust. De 
hartbeschermer, de “Ambassadeur” van het hart, brengt het hart vreugde en geluk, doordat 
hij bemiddelt in relaties. Overmatige stimulatie van de zintuigen en zwelgen in opwinding en 

http://www.google.nl/imgres?q=nasya&hl=nl&biw=1140&bih=543&tbm=isch&tbnid=7VcmmwP-yuED0M:&imgrefurl=http://www.ayurveda.ee/EN/panchakarmanasya.html&docid=lwMDBMyUtUns2M&imgurl=http://www.ayurveda.ee/EN/images/nasya.jpg&w=200&h=220&ei=1d2DUMDdFOfP0QXhvIGABA&zoom=1&iact=hc&vpx=800&vpy=159&dur=1775&hovh=176&hovw=160&tx=113&ty=121&sig=114030472041980653717&page=1&tbnh=139&tbnw=122&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:4,s:0,i:78
http://www.google.nl/imgres?q=swedana&hl=nl&biw=1140&bih=543&tbm=isch&tbnid=UqJQhWQy0AK3FM:&imgrefurl=http://www.ayurvedakliniek.nl/swedana.html&docid=vcBqeDZJfTWdxM&imgurl=http://www.ayurvedakliniek.nl/cms_files/Swedana.jpg&w=282&h=448&ei=CN6DUO61C6qk0QW224HgAw&zoom=1&iact=hc&vpx=501&vpy=88&dur=25&hovh=283&hovw=178&tx=95&ty=172&sig=114030472041980653717&page=1&tbnh=138&tbnw=107&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:14,s:0,i:108
http://www.google.nl/imgres?q=pizhichil+ayurveda&hl=nl&sa=X&biw=1140&bih=543&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=k3c9Eo42VUZ0FM:&imgrefurl=http://www.mattindia.com/pizhichil-ayurveda-massage.html&docid=roHU7ww8isr9mM&imgurl=http://www.mattindia.com/images/pizhichil-ayurveda-massage.jpg&w=164&h=259&ei=Xd-DUP-_COO_0QWAy4HwAw&zoom=1&iact=hc&vpx=926&vpy=206&dur=6294&hovh=207&hovw=131&tx=72&ty=134&sig=114030472041980653717&page=2&tbnh=139&tbnw=111&start=17&ndsp=20&ved=1t:429,r:6,s:20,i:151
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genot ontwrichten de geest. Dit verstoort het hart en doet vuur oplaaien. Overmatigheid duidt 
op een onevenwichtigheid van het hart. 
 
verdriet 
Verdriet is het gevolg van teleurstelling, scheiding en verlies. Het lost Prana op en beïnvloedt 
met name de longen. Dit uit zich als huilen. Verdriet voel je in je hart, het beïnvloedt de hele 
borstkas en veroorzaakt een zwaar gevoel, kortademigheid, vermoeidheid en depressie. We 
hebben tijd nodig om ons verdriet te verwerken. Rituelen kunnen ons hierbij helpen. 
 
piekeren 
Piekeren is het gevolg van onzekerheid. Het put de milt uit, die behoort tot het aarde-element 
en te maken heeft met voeding en koestering in onze vroege jeugd. Door piekeren komt het 
Prana van de longen in de knoop, het beklemt de borst en de schouders en belemmert de 
ademhaling. Het heeft een verlammende werking. Piekeren put dus het Prana in het 
algemeen uit. 
 
zwaarmoedigheid 
Deze emotie lijkt op de vorige, maar wordt veroorzaakt door te veel mentale arbeid. De milt 
beheerst het verstand en lijdt daar dus onder. Dit verergert nog door te weinig lichaams-
beweging en een onregelmatig , slecht dieet. Dit leidt tot zwakte, slijmafscheiding en 
spijsverteringsmoeilijkheden. Als iemand geobsedeerd is door orde, netheid en details, 
eindeloos lijstjes maakt, tot vervelens toe calorieën telt of niet bij zijn/haar computer vandaan 
is te slaan, duidt dat vaak op een zwakke milt. 
 
angst 
Angst heeft te maken met de nieren. Hij doet Prana afdalen en beïnvloedt de maagkuil. Bij 
kinderen uit dit zich vaak in nachtmerries en bedwateren. Volwassenen met zwak nier-Prana 
en een zwak gestel hebben vaak last van “irrationele” angsten en zorgen, slapeloosheid, 
hevige transpiratie en een droge mond. Het kiezen voor een gevaarlijk beroep of een 
gevaarlijke, opwindende hobby komt vaak voort uit een onderdrukt gevoel van angst.  
Dat is dan de enige manier waarop men die angst op een voor zichzelf en de maatschappij 
aanvaardbare manier durft te uiten. Dit veroorzaakt “opstijgend vuur” in lever en hart. 
 
schrik 
Grote schrik is een extreme vorm van angst, die lijkt op shock en gepaard gaat met 
lichamelijke en emotionele trauma’s. Hij stelt Prana buiten werking of verstrooit het. Dit heeft 
grote invloed op de nieren en het hart. De nieren slaan Prana op voor afweer en komen door 
hevige schrik plotseling “droog” te staan. Dit heeft ook een ontwrichtende uitwerking op de 
geest en het hart. Shock kenmerkt zich door geheugenverlies, desoriëntatie, hartkloppingen, 
duizeligheid, rillingen, transpireren en flauwvallen. Niet verwerkte shock legt de energie aan 
banden. Dit leidt tot uitputting. 
 
woede 
Woede is de emotie van de lever. Deze kan zich op allerlei manieren uiten: geïrriteerdheid, 
frustratie, jaloezie en blinde woede. Woede doet Prana opstijgen en daarmee gal. Een bittere 
smaak in de mond, rode of gele ogen, een verhit gezicht, een rode nek, duizeligheid en 
hoofdpijn duiden op “opstandig” lever-Prana. 
 
ons gestel 
Het leven begint bij de conceptie. De foetus wordt in de baarmoeder gevoed door “prenatale 
Prana”, de basis van het gestel, dat als essentie in de nieren ligt opgeslagen.  
De sterkte van het gestel en de hoeveelheid prenataal Prana worden bepaald door de 
gezondheid van de ouders, vooral die van de moeder tijdens de zwangerschap. En de 
omstandigheden waaronder de geboorte plaatsvindt. Na de geboorte wordt dit prenatale 
Prana aangevuld door postnataal Prana uit lucht en voedsel. Ernstige ziektes of ongelukken 
tasten het lichaams-Prana aan. Het heeft ook te lijden van een onverstandige leefwijze. Het 
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wordt in stand gehouden door een zorgvuldig dieet en het vermijden van excessen. Een 
zwak gestel maakt iemand vatbaarder voor ziekte, met name nierziektes. 
 
Overmatige seks en te hard werken 
Overmatige seks en te hard werken tasten met name de nieren aan. Ze worden vaak samen 
bezien omdat ze vaak samengaan en elkaar versterken. De nier-essentie maakt de seksuele 
vloeistoffen en voortplantingsstoffen van beide seksen aan. De nieren hebben te maken met 
de lichamelijke driften, waaronder het vermogen te kunnen “aanpakken”. Ze raken uitgeput 
door zware lichamelijke arbeid, bukken en tillen of werk waarbij je lang achter elkaar moet 
staan. Veeleisend mentaal werk doet een aanslag op de nieren en de milt. Duid de woorden 
“overmatige seks” vooral niet verkeerd. Het hangt volkomen af van je leeftijd, de sterkte van 
je gestel en de omstandigheden. Traditioneel gezien put een man zijn essentie uit door de 
ejaculatie, maar te veel orgasmen verzwakken de nieren van beide seksen. Te lang achter 
elkaar te laat naar bed gaan en seks terwijl je dronken of doodop bent, verergeren de zaak 
alleen maar. 
 
 
Diversen 
Het gaat hierbij om insectenbeten, slangenbeten en beten van andere dieren, vergif, 
trauma’s, epidemieën en verkeerde behandeling. Verkeerde behandeling komt nu nog net zo 
vaak voor als vroeger.  

2.11 Ademhalingsoefeningen 
Ademhalingsoefeningen die prana (zuurstof inname) verhogen. ‘Pranayama’ 
 

,  

 Kapha personen: solaire ademhaling, waarbij er langzaam en diep (niet hoorbaar) door 
het rechter neusgat wordt ingeademd en door het linker neusgat wordt uitgeademd. 

 Pitta personen: lunaire ademhaling, waarbij inademing links gebeurt en uitademing 
rechts. 

 Vata personen: links en rechts afwisselend. 
 

Dit is goed voor het endocriene systeem, brengt lichaam en geest tot rust.  

3.12 Mantratherapie 
Mantra’s zijn oeroud en worden al duizenden jaren door alle volkeren op de aarde gezongen. 
Het zijn gezongen of gereciteerde gebeden met een sterk resonerende kracht in één van de 
oude talen: Het Sanskriet. Ze bidden om vrede, liefde, geluk en verlichting. De klankvibraties 
oefenen weldadige invloed uit op het fysieke en geestelijke welzijn van de mens.  
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De klankvibraties openen de energiecentra, de chakra’s in het lichaam, voeren stress af en 

openen het hart.  
 

Bij kanker is wordt dit als erg waardevol gezien. Door het herhalen van een mantra wordt er 
in de geest een beeld gecreëerd, dat al of niet wordt waargenomen door degene die de 
mantra herhaalt. Bij de Gayatri mantra is dat het beeld van de zon. De zon staat voor 
gezondheid en kracht, wiens stralen de ziekte vernietigen en angst uitdrijven. 

OM 
BHUR BHUVA SWAH 

TAT SAVITUR VARENYAM 
BHARGO DEVASYA DHEEMAHI 
DHIYO YO NAH PRACHODAYAT 

 

 
 

Door alle lagen van ervaring heen 
is ‘Dat’ 

de ware aard 
die het bestaan verlicht, 
het allerhoogste Ene. 

Moge alle wezens 
door subtiele en meditatieve intelligentie 

de verheven schittering van 
verlicht bewustzijn gewaarworden. 

 
 
Door het zingen van de Aum klank wordt de psychische lucht geklaard. Alles is begonnen 
met de oerklank. Elke ervaring, elke creatie, komt voort uit die oerklank. Soms wanneer je in 
situaties bent, dat er geen gedachten zijn, bijvoorbeeld in diepe meditatie, of wanneer je in 
de natuur bent kan de oerklank worden waargenomen. 

http://www.google.nl/imgres?q=gayatri+mantra+en+de+zon&start=349&hl=nl&biw=1192&bih=568&tbm=isch&tbnid=cnn6ux1BjwYbhM:&imgrefurl=http://oceaanvanlicht.blogspot.com/2012/03/zitten-als-een-berg.html&docid=9lxFb1stBRTsCM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-IsBd7sAGJ4Y/T27dUAwJJmI/AAAAAAAAAJs/aX0P3IokHdc/s1600/dyn010_original_353_234_pjpeg_2628118_00decf6a7159ca6c3cbead76290895a8.jpg&w=353&h=234&ei=NGt8UIDUEIix0QXCwIDgDA&zoom=1&iact=hc&vpx=450&vpy=141&dur=1266&hovh=183&hovw=276&tx=187&ty=138&sig=114030472041980653717&page=15&tbnh=124&tbnw=180&ndsp=23&ved=1t:429,r:63,s:300,i:193
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Vaak wordt bovenstaand symbool AUM genoemd maar dat is onjuist. 

De Mantra is AUM en het bijbehorende symbool is Omkar. 

Bovenstaande is de bekendste en komt uit het Hindoeïsme.  

Deze variant heeft 4 onderdelen: 

 

 

 

 

Dit is het stadia van 
menselijk bewustzijn 

en staat voor het 
ontwaken op aards of 

materieel niveau.  
Staat symbolisch voor 

de deelmantra A in 
AUM. 

Het stadia van 
diep-slaap-

bewustzijn ofwel 
de 

ondefinieerbare 
Eenheid-der-

dingen.  
Staat symbolisch 

voor de 
deelmantra M in 

AUM. 

Het stadia van 
droom bewustzijn 
(denken, voelen, 
wensen, willen). 

Staat symbolisch 
voor de deelmantra 

U in AUM. 

Het stadia van 
absolute 

bewustzijn in al 
zijn facetten.  

 
Meer voorbeelden: 
RAM: beschermt en geeft contact met de goddelijke helingskracht.  
HUM: verwijderd negatieve levensenergie 
Mark Citroen geeft hele fijne mantra workshops: www.kijay.nl 

2.13 Visualisaties  
Andreas Moritz is een medisch intuïtief therapeut en beoefenaar van o.a. Ayurveda. Hij is 
geboren in Duitsland in 1954. Al vanaf jonge leeftijd moest hij omgaan met verschillende 
ernstige ziekten. Wat hen ertoe zette om dieet, voeding en verschillende methoden van 
genezen op natuurlijke wijze te bestuderen. Nadat hij in 1998 in Amerika is gaan wonen is hij 
betrokken geraakt bij het volgende systeem van healing en verjonging – Ener-Chi Art. 

 
ENER-Chi kunst bestaat uit een serie van lichtstraal-gecodeerde olieschilderijen die 
onmiddellijk de vitale energiestroom (Chi) in de organen en het lichaamssysteem kunnen 
herstellen en die ook helpen bij het in balans brengen van het verstoorde ecosysteem op 
aarde. Er is een schilderij voor elk systeem van het lichaam. Bijvoorbeeld, als je kijkt naar het 
schilderij dat correspondeert met het hart — zelfs voor slechts ongeveer een minuut — zeer 
ingrijpende veranderingen optreden op het gebied van de energie dat overeenkomt met dit 
orgaan. 

 hart  

 

http://www.kijay.nl/
http://www.ener-chi.com/enerchiwp/wp-content/uploads/2012/07/13-Heart.jpg
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 Beyond The Horizon  
 

Beyond the Horizon kan worden gebruikt bij emotionele problemen, fysieke kwalen en 
geestelijke blokkades. 
 

 hersenen en zenuwstelsel 

 

 lymfe 
 

 immuunsysteem 
 
 

http://www.ener-chi.com/enerchiwp/wp-content/uploads/2012/07/30-Beyond-The-Horizon.jpeg
http://www.ener-chi.com/enerchiwp/wp-content/uploads/2012/07/3-Brain-Nervous-System.jpeg
http://www.ener-chi.com/enerchiwp/wp-content/uploads/2012/07/1-Lymphatic-System.jpeg
http://www.ener-chi.com/enerchiwp/wp-content/uploads/2012/07/5-Immune-System.jpg
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Andreas Moritz en het boek’ Kanker is geen ziekte’: 
In het door hem geschreven boek Kanker is geen ziekte beschrijft Andreas de genezing van 
lichaam, geest en ziel. Hoe het komt dat de klassieke behandelmethodes dodelijk kunnen 
zijn en over de werkelijke veroorzakers kanker. Aangetoond wordt dat meer mensen sterven 
aan de behandeling, dan er door genezen worden. In het boek wordt een deur geopend voor 
iedereen die bereid is de machteloosheid van de slachtofferrol op te geven, om uiteindelijk 
ziekte door gezondheid te vervangen. 

2.14 Emotionele reiniging door edelstenen 

 sterke anti tumorkwaliteit: 
diamant en blauwe saffier gezet in goud 

 vergroten van de ojas: 
gele saffier, gele topaas en diamant 

 herstellen van circulatie, verwijderen van de stagnatie achter de tumor: 
robijn, rode granaat, rode koraal 

 verminderen van pijn en disharmonie: 
Hira bhasma of diamant as 
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2.15 Chakra’s 7 

Wanneer een chakra (uitleg volgt hieronder) niet goed functioneert, en dus te weinig energie 
opneemt of te actief is en teveel energie opneemt 
of afgeeft, dan ontstaat een onbalans tussen de 
chakra’ s onderling die tot een ziekte kan leiden. 
Dat kan zijn een gebied of orgaan in het lichaam 
op de plek waar de chakra zich bevindt.  
 
Inleiding  
De mens bestaat uit een ziel en bezit een lichaam, 
of feitelijk; verschillende lichamen.  
Want buiten het zichtbare voertuig waarmee hij zijn 
zaken doet in deze lagere wereld bezit hij er nog 
andere, welke niet voor het gewone gezicht 
waarneembaar zijn, waarmee hij in de gevoels- en 
verstandswereld werkt. In de loop van deze eeuw 
zijn er ontzaggelijke vorderingen gemaakt in onze 
kennis omtrent de kleinste bijzonderheden van het 
menselijk lichaam. Binnen de oosterse filosofie en 

geneeskunde gaat men ervan uit dat de mens, naast het fysieke, waarneembare lichaam, 
ook een energie lichaam of fijnstoffelijk lichaam heeft.  
 
Via niet fysiek aantoonbare energiebanen en velden in het lichaam en daaromheen (de aura) 
is de mens verbonden met het totale energieveld dat ons omgeeft. De energiebanen vinden 
we terug in de Indiase (nadi`s) en de Chinese gezondheidsleer (meridianen). De 
verschillende chakra’s vormen de verbindingsschakels tussen de ons omringende energie en 
deze energiebanen in ons lichaam.  
Elke chakra correspondeert met een bepaald levensgevoel of gebied. Het al of niet goed 
functioneren van zo`n chakra is mede van invloed op bepaalde psychische en/of lichamelijke 
problemen die we tegenkomen op het betreffende levensgebied.  
 
De huidige westerse wetenschap is tegenwoordig vertrouwd met de verbijsterde 
samengesteldheden van dat lichaam en hebben ten minste een algemeen begrip van de 
wijze waarop zijn verbazend ingewikkelde systeem werkt.  Kennis over de chakra’s kan ons 
een waardevolle sleutel tot innerlijke zelfwaarneming of zelfbeschouwing in handen geven. 
Het is mogelijk onszelf te observeren en te zien hoe energie zich door onze verschillende 
boven zintuiglijke centra verplaatst. Religieuze oefeningen, zoals vasten, liefdadigheid en 
onzelfzuchtige dienstbaarheid, zorgen ervoor dat de energie naar de hogere centra stroomt.  
 
Er zijn 7 hoofd chakra’ s aan de voorzijde van ons lichaam van 
stuit tot kruin en ze hebben elk specifieke ziels- en geestelijke 
eigenschappen met elk een specifieke uitwerking op het lichaam 

Elke endocriene klier staat in verbinding met een chakra en een 
belangrijke zenuwknooppunt. De chakra’s absorberen de 
universele of primitieve energie (chi, prana, akasha enz...), 
splitsen deze op in samenstellende deeltjes en zenden ze dan 
langs de energierivieren, de nadis genaamd, naar het 
zenuwstelsel, de endocriene klieren en daarna naar het bloed om 
het lichaam te voeden. 

 
Chakra’s zijn de energiepoorten van kosmos naar de mens; wil 
een mens zich evenwichtig kunnen voelen, dan is het van vitaal belang dat de zeven 
chakra's goed zijn geopend.  
Hierna volgen stuk voor stuk de omschrijvingen van de 7 chakra’s.  

                                                
7
 Bron: www.stamcel.org/html/chakra.htm 

http://www.stamcel.org/afbeeldingen/nadis.gif
http://www.stamcel.org/afbeeldingen/headchakras.jpg
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1e  wortelchakra of Muladhara: tussen de geslachtsdelen en de anus 

 
betekenis     : wortel, steun 
kleur      : rood 
voornaamste thema    : overleving, lichamelijke behoeften 
geassocieerde klier    : bijnieren 
geassocieerde lichaamsdelen  : skelet, botten 
element     : aarde 
heersende planeet    : saturnus 
astrologische associaties   : steenbok 
geassocieerd zintuig    : reuk 
kristallen     : hematiet, tijgeroog, heliotroop 
dieren en archetypen    : olifant, aardemoeder/slachtoffer 
lichaamsstoornissen    : artritis 
emotionele stoornissen   : indolentie, onvermogen tot innerlijke stilte 
geassocieerd sacrament   : doop 
voedsel     : eiwitten, vlees 
leeftijd en ontwikkelingsfase, levensles : 1-8 jaar, voor jezelf opkomen 
 
 
2e heiligbeen chakra of Swadhisthana: tussen de navel en de geslachtsdelen 

 
betekenis     : zoetheid 
kleur      : oranje 
voornaamste thema    : emotioneel evenwicht, seksualiteit 
geassocieerde klier    : ovum/testis  
geassocieerde lichaamsdelen  : geslachtsorganen, blaas, baarmoeder, prostaat  
element     : water 
heersende planeet    : pluto 
astrologische associaties   : kreeft, schorpioen 
geassocieerd zintuig    : smaak 
kristallen     : citrien, carneool, goudtopaas 
dieren en archetypen    : krokodil met vissenstaart, heerser/martelaar 
lichaamsstoornissen    : impotentie, frigiditeit, aandoeningen blaas en  
        prostaat, pijn in onderrug 
emotionele stoornissen   : onevenwichtige seksualiteit, emotionele  
        isolement 
geassocieerd sacrament   : communie 
voedsel     : vloeistoffen 
leeftijd en ontwikkelingsfase, levensles : 8-14 jaar, bewustwording van beweegredenen 
        die gebaseerd zijn op conditionering 
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3e zonnevlecht chakra of Manipura: vlak boven de navel 

 
betekenis     : glanzend juweel 
kleur      : geel 
voornaamste thema    : persoonlijke macht, zelfbewust 
geassocieerde klier    : alvleesklier 
geassocieerde lichaamsdelen  : spijsverteringsstelsel, spieren 
element     : vuur 
heersende planeet    : mars en zon 
astrologische associaties   : ram, leeuw 
geassocieerd zintuig    : gezicht 
kristallen     : aventurijn, zonnesteen, gele citrien 
dieren en archetypen    : ram, spirituele krijger/sloof 
lichaamsstoornissen    : maagzweer, slechte spijsvertering, chronische 
        vermoeidheid, allergie, diabetes 
emotionele stoornissen   : overgevoeligheid voor kritiek, behoefte aan 
        controle, weinig gevoel van eigenwaarde 
geassocieerd sacrament   : bevestiging/vormsel 
voedsel     : complexe koolhydraten 
leeftijd en ontwikkelingsfase, levensles : 14-21 jaar gevoel v eigenwaarde/zelfvertrouwen 
 
4e hart chakra of Anahata: borstbeen 

  
betekenis     : ongeslagen 
kleur      : groen/roze 
voornaamste thema    : liefde en relaties 
geassocieerde klier    : thymus 
geassocieerde lichaamsdelen  : hart en borst, longen, vaatstelsel 
element     : lucht 
heersende planeet    : venus 
astrologische associaties   : weegschaal, stier 
geassocieerd zintuig    : tastzin 
kristallen     : watermeloentoermalijn, rozenkwarts, smaragd 
dieren en archetypen    : gazelle/antilope  geliefde/artiest 
lichaamsstoornissen    : oppervlakkige ademhaling, verhoogde  

        bloeddruk, hartaandoening, kanker 

emotionele stoornissen   : angst voor verraad, codepenentie, melancholie 
geassocieerd sacrament   : huwelijk 
voedsel     : groenten 
leeftijd en ontwikkelingsfase, levensles : 21-28 jaar vergiffenis en mededogen 
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5e keel chakra of Vishuddha: punt onderaan de hals 

 
betekenis     : loutering 
kleur      : blauw 
voornaamste thema    : communicatie, zelfexpressie 
geassocieerde klier    : schildklier, bijschildklieren 
geassocieerde lichaamsdelen  : mond, keel, oren 
element     : ether 
heersende planeet    : mercurius 
astrologische associaties   : tweelingen, maagd 
geassocieerd zintuig    : gehoor 
kristallen     : lapis lazuli, turkoois, aquamarijn 
dieren en archetypen    : olifant, stier   communicator/gemaskerd zelf 
lichaamsstoornissen    : keelpijn, nekpijn, afwijkingen schildklier, 
        oorsuizen, astma 
emotionele stoornissen   : perfectionisme, onvermogen emoties te uiten, 
        geblokkeerde creativiteit 
geassocieerd sacrament   : biecht 
voedsel     : fruit 
leeftijd en ontwikkelingsfase, levensles : 28-35 jaar vergiffenis en mededogen 
 
 
6e derde oog chakra of Ajna: punt iets boven de wenkbrauwen  

 
betekenis     : gewaarworden, kennen 
kleur      : indigo 
voornaamste thema    : intuïtie, wijheid 
geassocieerde klier    : hypofyse 
geassocieerde lichaamsdelen  : ogen, schedelbasis 
element     : licht / buitenzintuiglijke energie 
heersende planeet    : neptunus, Jupiter 
astrologische associaties   : boogschutter, vissen 
geassocieerd zintuig    : zesde zintuig 
kristallen     : amethist, fluoriet, azuriet 
dieren en archetypen    : (geen)   helderziende/rationalist 
lichaamsstoornissen    : hoofdpijn, slecht gezichtsvermogen,  
        neurologische aandoeningen, glaucoom 
emotionele stoornissen   : nachtmerries, leerproblemen, hallucinaties 
geassocieerd sacrament   : wijding 
voedsel     : (geen) 
leeftijd en ontwikkelingsfase, levensles : (n.v.t.) , emotionele intelligentie  
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7e kruin chakra of Sahasrara: bovenkant van het hoofd 

   
betekenis     : duizendvoudig 
kleur      : violet, goud, wit 
voornaamste thema    : spiritualiteit 
geassocieerde klier    : pijnappelklier 
geassocieerde lichaamsdelen  : schedeldak, hersenschors, huid 
element     : denken / kosmische energie 
heersende planeet    : uranus 
astrologische associaties   : waterman 
geassocieerd zintuig    : uitgaand boven het zelf 
kristallen     : amethist, bergkristal, diamant 
dieren en archetypen    : (geen)   goeroe / egoïst 
lichaamsstoornissen    : overgevoeligheid voor vervuiling, chronisch  
        vermoeidheid, epilepsie, dementie 
emotionele stoornissen   : depressiviteit, dwanggedachten, verwardheid 
geassocieerd sacrament   : heilig oliesel 
voedsel     : (geen) vasten 
leeftijd en ontwikkelingsfase, levensles : (n.v.t.) onzelfzuchtigheid 

 
 
Voor meer informatie verwijs ik naar het boek van Liz Simpson ‘Chakra Healing’ 
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2.16 Yoga en meditatie 
 
Yoga 
Yoga is de praktische toepassing van de Vedische leringen. Hatha yoga, helende yoga kan 
voor mensen met kanker een belangrijke aanvulling zijn in het medische traject. Yoga kan 
ondersteuning bieden bij fysieke, mentale en spirituele pijn en kan de kwaliteit van leven 
verbeteren. Er is een speciale stichting, Sara Nederland, die zich inzet voor de kwaliteit van 
leven van (ex-) kankerpatiënten. www.stichtingsaranederland.nl en H-yoga: www.jyo.nl 

 
H-yoga: 
 brengt ontspanning 
 stimuleert het zelfhelend vermogen van het lichaam 
 ondersteunt bij een operatieve ingreep, bestraling, chemokuren en/of hormoontherapie 
 versterkt je innerlijke kracht en immuunsysteem 
 leert je de lichte, speelse kant van het leven weer te zien 
 inspireert, motiveert en geeft zelfvertrouwen 
 verbetert je concentratie en ademhaling 
 verbetert je slaap-, eet-, en leefritme: kortom de kwaliteit van leven 
H- yoga is uitdrukkelijk bedoeld als aanvulling op alle reguliere (na)zorg. 

 
Oefeningen: 
 
Savasana : stabiliseert de bloeddruk en ontspant de geest. 

 
Uitvoering: Ga op je rug liggen met de voeten ongeveer een halve meter uit elkaar, de 
handen ongeveer 15 cm van het lichaam verwijderd en de handpalmen naar boven gekeerd. 
Maak het jezelf zo aangenaam mogelijk in deze houding en let erop dat het lichaam 
symmetrisch ligt. Zorg ervoor dat je dijen, knieën en tenen enigszins naar buiten wijzen. Sluit 
je ogen en verdiep je ademhaling. 
 
Langzamerhand maak je de uitademing langer en dieper, tot die twee keer zo lang is als de 
inademing. Als je inademing 4 tellen duurt, vertraag je de uitademing dus tot 8 tellen. Volg 
met je aandacht de hele weg die de adem in je lichaam aflegt. 
 
Ontspan één voor één al je spieren. Neem de tijd om je voeten, benen, heupen, buik, armen, 
schouders en ten slotte je nek en gezicht zacht te voelen worden. Blijf telkens even met je 
aandacht bij het betreffende lichaamsdeel en let op de details: houd je niet onbewust 
spanning vast? 
 
Als je merkt dat je gedachten afdwalen, concentreer je dan weer op je ademhaling en het 
ontspannen van je lichaam. Blijf minimaal 5 minuten in deze houding 
 
  

http://www.stichtingsaranederland.nl/
http://www.jyo.nl/
http://www.google.nl/imgres?q=shavasana&hl=nl&biw=1192&bih=568&tbm=isch&tbnid=KLVuDPJX6z1e0M:&imgrefurl=http://www.kathyschwager.com/capsule.html&docid=6dcfC7OGzOWIvM&imgurl=http://www.kathyschwager.com/images/shavasana.jpg&w=336&h=150&ei=MSuAUOzWMoaO4gTaiICgAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=138&vpy=229&dur=5429&hovh=120&hovw=268&tx=185&ty=62&sig=114030472041980653717&page=1&tbnh=120&tbnw=268&start=0&ndsp=14&ved=1t:429,r:0,s:0,i:67
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Surya Namaskar (zonnegroet): 
 
De Zonnegroet is een serie van 12 houdingen, die in een ononderbroken en soepele 
beweging worden uitgevoerd. Iedere beweging van de zonnegroet valt samen met een 
bepaalde ademhaling. De Zonnegroet versterkt je en zorgt voor een soepel lichaam. 
Een rondje van de zonnegroet bestaat uit twee volledige series, een voor de rechterkant en 
een voor de linker.  
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Meditatie 
 
Dit kun je, net als slapen, niet leren, het komt vanzelf als de tijd daar voor is. Bij ziekte kan 
meditatie de geest tot rust brengen en dit zal helpen om goed onderscheid te maken tussen 
wat juist is voor je en wat niet. 
 
Het is het allerbelangrijkste om meditatie een deel van het dagelijks leven te laten worden, 
waarbij je elke dag op dezelfde plaats mediteert. Dit zal je geest oefenen om meteen te 
reageren als je gaat zitten mediteren, ongeveer net zoals je tegen etenstijd voedsel 
verwacht.  
 
De meest geschikte momenten zijn zonsopgang en zonsondergang, als de atmosfeer 
geladen is met spirituele energie. Begin met 20 minuten.  
 
Ga met het gezicht naar het Oosten of het Noorden zitten om te kunnen profiteren van de 
subtiele uitwerkingen van het magnetisch veld van de aarde. Misschien wil je voor je begint 
wel een deken om je heen slaan om jezelf warm te houden. Het is van groot belang dat je 
zithouding rustig en ontspannen is, want de concentratie zal worden verstoord als als je je 
niet op je gemak voelt. Voor je begint breng je je geest tot zwijgen en vergeet je alle 
gedachten aan verleden, heden en toekomst. Regel dan de ademhaling, hierdoor wordt de 
prana-stroom beheerst wat zal helpen om de geest te laten zwijgen. Probeer een rusteloze 
geest niet te bestrijden, want dit zal alleen maar meer gedachtengolven veroorzaken.  

Neem alleen afstand van je gedachten en kijk naar je geest.                     
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3. De Bach Remedies en ondersteuning bij kanker  

Deze therapie gaat ervan uit dat vele voorkomende gemoedstoestanden kunnen leiden tot 
lichamelijke klachten en ziekten.  

De ontdekker Dr. Edward Bach, geboren 24 september 1886 in Moseley, een dorpje op 
ongeveer 4 km afstand van Birmingham in Warwickshire. Als kind had hij al grote 
verbondenheid met de natuur en bracht hij zijn vakanties door met trektochten door de 

bergen en dorpjes van die streek. Op latere leeftijd vond hij de eerste 
geneeskrachtige plant in de buurt van één van de bergrivieren. 

Na meer dan 20 jaar als arts, bacterioloog en homeopaat te hebben gewerkt, kwam hij tot 
het inzicht dat echte ziekte niet zozeer moest worden gezocht in de vele uitingen van de 
fysieke patronen, maar eerder in de negatieve psychische gesteldheid waaraan de mens kan 
lijden. Hij ontdekte dat sommige planten, kruiden en bloemen een zeer positief effect hebben 
op onze gemoedstoestanden. Hij was een man met een hoog ontwikkeld intuïtief vermogen. 

Zo ontwikkelde hij 38 remedies die hun eigen positieve invloed kunnen hebben op de 
psychische gesteldheden, waardoor het natuurlijk evenwicht in de mens hersteld kan 
worden.  

                                      Angst voor de dood - Mimulus 
Angst dat de ziekte erger zal worden - Gentian 

 

De hoop op genezing opgeven, geen vertrouwen meer hebben op een behandeling  
van de ziekte, depressiviteit – Gorse 

 

http://www.google.nl/imgres?q=dr+edward+bach&hl=nl&sa=X&biw=1140&bih=543&tbm=isch&prmd=imvnso&tbnid=NqgIQZ89NXmVrM:&imgrefurl=http://www.cpmassage.com/bach-flower-remedies.html&docid=spm7FZtcyM5bHM&imgurl=http://www.cpmassage.com/uploads/1/0/3/7/10375953/3531217.jpg&w=173&h=255&ei=Oj2IUPqPJ8nO0QXW74CYBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=95&vpy=224&dur=1398&hovh=204&hovw=138&tx=58&ty=182&sig=114030472041980653717&page=1&tbnh=128&tbnw=87&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:8,s:0,i:93
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Ernstige vermoeidheid, het voelt alsof je geen energie meer hebt - Olive 

 

Slechte nachtrust door piekeren, malende gedachten –White Chestnut met ondersteuning  
van de Rescue Remedie 

 

 
Om het bloed te reinigen bij kanker en de medicijnen die men in moet nemen, chemokuur, bestraling - Crab Apple 

 

Verdriet - Star of Bethelehem 

 

 
Uitwendig bij aangedane huid door bestraling (niet bij open wonden) - Rescue Cream. 

Lotion maken van Calendula olie (Goudsbloemolie), zeer heilzaam voor de huid,  
vooral ter voorkoming van littekens met daarin Crab Apple en de Rescue Remedie. 
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4. Dagelijkse routine, Dincharaya 

In Ayurveda noemt met de dagelijkse routine Dincharaya. Door het volgen van onderstaande 
informatie worden verstoringen in de balans van de dosha’s vata, pitta,kapha teruggebracht. 
Dincharaya wordt dan ook beschouwd als de beste preventie tegen ziekte. 
 
Elke dag bestaat uit 2 cycli waarin vata, pitta of kapha dominant is. 
1e cyclus:     2e cyclus: 
06.00 uur – 10.00 uur kapha   18.00 uur – 22.00 uur kapha 
10.00 uur – 14.00 uur pitta   22.00 uur  – 02.00 uur pitta 
14.00 uur – 18.00 uur vata   02.00 uur – 06.00 uur vata 
 
Er is dus een tijd dat een bepaalde dosha op zijn hoogtepunt is en een biologische klok 
wanneer een bepaald lichamelijk orgaan op zijn hoogtepunt functioneert.  
 

 
Ochtend: 
 Vroeg opstaan in de Sattva tijd. Opstaan net voor de kapha tijd begint, is makkelijker 

door de nog aanwezige vata ernergie die veranderingen lichter maakt. Blijven slapen in 
de kapha tijd tussen 6 en 10 uur ’s ochtends zal de hele dag door een sluimerende 
zwaarte geven. Het liefst voor zonsopgang omdat er dan veel zuivere eigenschappen in 
de natuur aanwezig zijn die de waarneming scherper kunnen maken en de gemoedsrust 
groter. Het is goed om de dag te beginnen met ons te realiseren dat het hele leven een 
goddelijke werkelijkheid is. En wees bewust van dankbaarheid dat je weer gezond op 
mag staan en er een nieuwe dag begint. Niets is vanzelfsprekend. 

 begroet jezelf in de spiegel, dit is een herinnering dat je van jezelf houdt en jezelf 
respecteert. Was daarna je gezicht, mond en ogen met koud water dit zal het 
gezichtsvermogen en het zien versterken- drink een glas lauw of warm water. Dit is goed 
om het maagdarmkanaal te reinigen en de nieren te spoelen. 

 leeg de blaas- en/of de darmen 

 poets de tanden, reinig de tong met een tongreiniger  

Ayurvedische tongreiniger is een parabolisch stukje metaal dat je over de tong 
haalt, van achter naar voren, 2 maal, waardoor de laag met aanslag niet opnieuw in het 
spijsverteringskanaal komt. De tongschraper activeert de organen en verwijderd afvalstoffen van 
de tong. Geeft een fris en zuiver gevoel in de mond, helpt tegen slechte adem, beschermt de 
tanden tegen schadelijke bacteriën. De zilveren tongschraper heeft een ioniserende werking en 
sterke positieve uitwerking op de gezondheid. 

 ga voor open raam staan en doe een aantal pranayama, ademhalingsoefeningen om de 
longen te vullen met verse lucht 
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 vervolgens begin je met fysieke oefeningen. Kies wat voor jou fijn is. Ochtendwandeling, 
yogahoudingen zoals bijvoorbeeld de zonnegroet, tai chi of zwemmen. 

 dan volgt de spirituele oefening, meditatie of luisteren naar satvische muziek 

 daarna neem je een douche of bad. Gebruik koud water voor het hoofd. 

 één of tweemaal per week kun je jezelf een oliemassage geven 

 kies kleding uit met frisse kleuren in overeenstemming met het effect op je dosha 

 het ontbijt dat je neemt is afhankelijk van je constitutie 
vata: warm ontbijt, bijvoorbeeld brinta of havermoutpap. Zoet, zuur en zout is goed voor 
vata. 
pitta: koel ontbijt, bitter, wrang of zoet. 
kapha: alleen eten bij een hongergevoel. Ontbijt dient warm te zijn. Bitter, wrang en 
scherp is goed voor kapha. 

 het werk wat je gaat doen doe dat met aandacht en liefde. Kies een beroep dat bij je type 
past. Vermijd negatieve emoties, kritiek en ijdele praat. 

 

Middag: 
Tussen 12.00 uur en 13.00 uur  is pitta (spijsverteringsvuur/agni) het hoogst. Neem als luch 
indien mogelijk een verse warme maaltijd, met zoveel mogelijk de 6 smaken. Drinken voor of 
na de maaltijd hindert het werk van agni. Bij een maaltijd drink je het beste lauwwarm water 
in kleine slokjes. Richt je aandacht op het eten en doe geen andere bezigheden tijdens het 
eten. Maak na het eten een korte wandeling voor een betere vertering van het voedsel. 
Ideaal is 100 stappen lopen/wandelen. Drie uur na de maaltijd is de bloedsuiker het laagst, 
neem dan wat fruit. Gedurende de dag voldoende koel of lauwwarm water drinken. 
 

Namiddag en avond; 
Na het werk neem je een korte pauze, bijvoorbeeld een kleine wandeling.  
De avondmaaltijd kan het beste vóór 19.00 à 20.00 uur plaatsvinden. Geef liefde en 
aandacht aan de bereiding van het eten. Eet in rust. De avond dient voor studie, meditatie, 
yoga (voor het eten). Zorg voor ontspanning en voldoende afwisseling en breng ook tijd door 
met familie en vrienden. Ga rond 22.00 uur slapen. De voetzolen insmeren met warme 
sesamolie verzekert een goede nachtrust. Ook een beker warme melk met een beetje 
nootmuskaat kan je helpen als je ’s nachts vaak wakker wordt. (maar dan is het zeker van 
belang om te onderzoeken wat daar de oorzaak van is) Voor een goede nachtrust is het 
belangrijk dat alle ingenomen voeding verteerd is, ook de opgedane mentale en emotionele 
ervaringen gedurende de dag. 
 
Dromen kunnen voorkomen voor verwerking van de ervaringen overdag. Zijn de ervaringen 
van: 

 vata kwaliteit: dan kunnen deze gaan over bewegen, vallen, achtervolging, twijfel of 
angsten. 

 pitta kwaliteit: dan gaan de dromen over onmacht, kwaadheid of ruzie. 

 kapha kwaliteit: dan gaat het over materie. 
 
Vata kan meestal dromen niet onthouden, kapha juist wel. Pitta’s onthouden vooral kleuren. 
Een verandering in de soort dromen die je hebt, kan wijzen op een verstoring van een dosha. 
Als je bijvoorbeeld dromen begint te krijgen met vata kwaliteiten, dan kunnen deze een 
aanwijzing zijn voor een verhoogde vata. 
 
Slaap is rust voor de zintuigen, zorg voor voldoende verduistering in de slaapkamer, vermijdt 
toestellen zoals tv, mobiele telefoons e.d. in de slaapkamer omdat ze elektromagnetische 
trillingen produceren, waardoor vata kan worden verstoord. 
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Conclusie 

 

Het meest belangrijke is harmoniseren van de geest en gezonde voeding. 

 
 

Naast slechte voeding doen ook drukte en spanning een grote aanslag op het 
weerstandsvermogen van het lichaam. Wie geen moment rust neemt, put zichzelf uit. Je 
bent minder vatbaar voor ziekten, wanneer je af en toe de tijd neemt om even op adem te 
komen. Overigens bevordert een ′leeg′ leven de gezondheid ook niet. Verveling vermindert 
de prikkel om te leven. Het beste na een drukke periode is even ′op de rem′ te gaan staan en 
het wat kalmer aan te doen. En beweeg meer als je leven wat al te rustig verloopt. Ook als je 
geestelijk onder druk staat, doe je er goed aan ontspanning in te lassen. Dat kan door niet 
alles zelf te dragen en op te kroppen, maar je hart bij iemand te luchten. Praten over uw 
verdriet, woede, angst of teleurstellingen helpt de spanning verminderen die deze gevoelens 
met zich meebrengen. Als je hevige emoties opkropt, belast je je immuunsysteem. Hierdoor 
krijgt je lichaam minder weerstand. 
 
Wie spanning niet ontlaadt, is kwetsbaarder voor ziekten, ook voor kanker. Het is goed je 
ervan bewust te zijn dat je, net als vrijwel ieder mens in de huidige samenleving, onder druk 
leeft en dat het goed is die stress te verminderen door ontspanning te zoeken. Dr. 
Houtsmuller (1924), internist en ex-kankerpatiënt, heeft zichzelf genezen van kanker door 
een dieet, dat aanzienlijk ruimer is dan het Moermandieet. Hij zelf spreekt liever van een 
voedingstherapie dan van een dieet. Er mag namelijk een enkele keer gezondigd worden. 
 
Voeding is ons medicijn. Kennis van de juiste voeding voor je constitutie en combinaties van 
voeding is van groot belang om je gezondheid te behouden. 
 
Geestelijke gezondheid behouden door yoga, mediatie, hobbies en goede relatie met je 
familieleden. Sporten en transpireren om afvalstoffen te verwijderen. De eigen 
verantwoordelijkheid nemen voor gezondheid en welbevinden. Dan kun je een gezond leven 
leven met zingeving en tevredenheid. 
 
Ik heb met veel plezier en vol overgave aan deze scriptie gewerkt en ontzettend veel 
geleerd. 
 
R.I.P.: 

“Andreas Moritz”: overleden op 21 oktober 2012. Het is nog een raadsel hoe en waaraan 

Andreas overleden is. Ik hoorde op de therapeutenbeurs onlangs dat hij is overleden….  
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Bijlage1: Interview Sherif El Sharouni 
 
Sherif El Sharouni is Radiation-oncologist in het UMC (Utrechts Medisch Centrum) Hij ziet ± 
25 patienten in de week. Zijn passie is om de mensen te helpen. En heeft daarom niet nog 
de ambitie hoogleraar.Hij is geboren in Egypte, deed aan yoga en meditatie. Zijn 
geneeskunde opleiding heeft hij in Egypte gedaan, waarvan de laatste 2 jaar in Groningen. 
Werkt inmiddels18 jaar met kankerpatiënten en spreekt op congressen, o.a. in Australië.  
Sherif is gepromoveerd op de behandeling van inoperable niet-kleincellig longkanker in 
stadium III en kleincellig longkanker, limited disease. Hij onderzocht onder meer de invloed 
van de wachttijd, de tijd tussen chemotherapie en daaropvolgende radiotherapie, op de 
groeisnelheid van tumoren.  
 
De gemiddelde wachtperiode was 80,3 dagen. In deze periode nam het tumorvolume met een factor 6 
toe. Sherif zag dat de behaalde winst met chemotherapie op de verkleining van de tumor teniet werd 
gedaan. Bij de vorm van longkanker die hij onderzocht ontstaan tumoren met een volume van meer 
dan 100 kubieke centimeter. Controle van dat soort tumoren met normale radiotherapie is vrijwel 
onmogelijk. Het relatief lange tijdsinterval tussen chemo- en radiotherapie had dus een desastreus 
effect op lokale controle en overleving. Hij adviseert om de wachttijd zo kort mogelijk te houden en dat 
radiotherapie zo spoedig mogelijk moet starten, bij voorkeur binnen twee tot drie weken na de laatste 
chemotherapie cyclus.  

 
In ons gesprek vertelde hij mij dat er wetenschappelijk niet kan worden achterhaald waarom 
de ene persoon die rookt wel kanker krijgt en de andere niet. Men weet niet hoe kanker 
ontstaat. 

 Bij vrouwen komt longkanker komt het meest voor, daarna borstkanker. In de jaren ’70 
gingen de vrouwen veel roken. 

 Bij mannen komt ook longkanker het meest voor en daarna prostaatkanker. 

 Baarmoederhalskaner komt voor door een virus, dit is wetenschappelijk aangetoond. 
 
Hoe gaat de behandeling en wat voor verschillende behandelingen zijn er? 

 voor verkrijgen van verlichting (palliatie) de bestraling kan 1x zijn 

 7 weken (35x) 5 dagen per week 1 - 3 minuten per behandeling, dit is gericht op 
genezing (curatie) Om bijwerkingen te verminderen wordt de tumor vanaf meerdere 
kanten bestraalt. 
Tijdens de behandeling ziet de radiotherapeut de patiënt iedere week voor contrôle. 

(Bij klachten/bijwerkingen,  bijvoorbeeld aan de slokdarm of darmen, wordt de patiënt 
doorverwezen naar een dietist.) 
Na de bestralingsperiode is na een half jaar nacontôle. En ziet de patiënt de oncoloog iedere 
3 maanden. 
 
Wat is het traject voordat een patiënt bij de oncoloog komt? 
Als voorbeeld wordt longkanker genoemd. 
De longarts, de longchirurg, de radiotherapeut, de radioloog (deze beoordeeld de foto’s), 
nucleair geneeskundig specialist (petscan, botscan), patholoog, anatoom (onderzoekt het 
weefsel), oncoloog. Er is overleg met verschillende ziekenhuizen bijvoorbeeld in Woerden en 
Diakonessenhuis Utrecht en de huisartsen. 50% bereikt volledige genezing, maar dit vindt 
men nog veel te weinig. Er komen nieuwe manieren  voor bevolkingsonderzoeken voor 
contrôles. Nu is het zo dat bij 1cm3  de tumor voelbaar is, indien kleiner niet meer. Belangrijk 
is om vormen van kanker bij millimeters in zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken.Bij 
uitzaaiingen is meestal genezing niet te bereiken, maar er zijn uitzonderingen. Wij eindigen 
het gesprek met de mededeling dat al lange tijd wordt onderzocht of darmonderzoek kan 
worden toegevoegd aan het jaarlijkse bevolkingsonderzoek. 
 
Het was zeer plezierig om Sherif te mogen interviewen in juni 2011. 
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Voorbeeld Long- Maligne pleura exsudaat http://www.oncoline.nl/ 
Oncoline is een uitgave van © Integraal Kankercentrum Nederland | 2012  

Richtlijnen in ontwikkeling - Oncologische zorg 
Multidisciplinaire werkgroepen ontwikkelen voortdurend nieuwe (versies van) richtlijnen voor 
oncologische zorg. Zij gebruiken meestal de evidence-based methodiek. Uitzonderingen hierop zijn 
aangegeven. 
 
Maligne pleura exsudaat 
Indien er pleuravocht optreedt is er onderzoek door de longarts noodzakelijk: 25 tot 50% van de 
pleura-exudaten zijn ten gevolge van een maligniteit. Bij de man is in ongeveer de helft van de 
gevallen longcarcinoom de oorzaak, in 10 tot 15% wordt geen oorzaak gevonden en de rest wordt 
door tumoren van elders veroorzaakt. In minder dan 5% wordt een mesothelioom gediagnosticeerd. 
Bij vrouwen is de grootste oorzaak borstkanker, in ongeveer 40% van de gevallen. In 20% van de 
gevallen zijn gynaecologische tumoren het primaire lijden. 15% van de maligne pleuritiden bij de 
vrouw wordt door longtumoren veroorzaakt en de rest door andere oorzaken en van ongeveer 10% is 
de origine onbekend Zie bijlage. 

 

Datum Goedkeuring: 2005-10-25 Verantwoording: IKL werkgroep bronchuscarcinomen Versie: 
1.1 Type: Regionale richtlijn IKL 

Pathofysiologie: 
5 tot 10 L pleuravocht gaat door de pleuraholte gedurende 24 uur waarvan 50 tot 75% ieder 
uur wordt ververst zodat er steeds ongeveer 20 ml pleuravocht aanwezig is. Pleuravocht 
wordt voornamelijk beschouwd als interstitieel vocht in continuïteit met het interstitium van 
de pleura parietalis. Zowel eiwit als vocht worden door het endotheel van de capillairen van 
de viscerale en parietale pleura gefilterd. Echter de bijdrage van de capillairen van de 
viscerale pleura is minimaal. Zij liggen relatief ver van de pleurale ruimte af en de 
filtratiedruk is lager omdat de bronchiale veneuze afvloed in de pulmonale venen is, die een 
lage druk hebben. De belangrijkste afvoerroute van pleuravocht is dan ook door de pleura 
parietalis via de lymfatische vaten aldaar. 
Mechanisme van het ontstaan van abnormale hoeveelheid pleuravocht: 
Abnormale hoeveelheid pleuravocht wordt veroorzaakt door een toename van de 
vochtproductie, een verminderde afvoer, blokkade van de afvoervaten, of een combinatie 
van deze mechanismen. Transudaat worden veroorzaak door veranderingen in de 
hydrostatische en oncotische drukken, zoals bijvoorbeeld linker hartfalen of verminderde 
oncotische druk ten gevolge van hypoalbuminumie.  
Ziekten van de pleura zelf veroorzaken een exsudaat. Het belangrijkste mechanisme 
hiervan is een toegenomen capillaire permeabiliteit die leidt tot het lekken van eiwit in de 
pleuraholte waardoor de oncotische druk van het pleuravocht toeneemt. De belangrijkste 
oorzaak in maligne pleuravocht is een stoornis in de lymfafvoer vanuit de pleuraholte. 
Tumor blokkeert de pleurale stomata van de lymfbanen maar kan ook bijvoorbeeld 
obstructie geven van lymfafvoer in de mediastinale lymfklieren en obstructie van de 
lymfvaten. Daarnaast veroorzaken de tumormetastasen een toegenomen capillaire 
permeabiliteit wegens het destrueren van capillairen (en uiteraard ook een toegenomen 
osmotische druk).  

  

 
Richtlijnen volgens oncoline.  

Curatieve zorg Palliatieve zorg 

Primaire doel: genezing 
Primaire doel: behoud of verbetering van kwaliteit 
van leven 

Behandeling van de ziekte 
Behandeling van de ziekte indien mogelijk en alleen 
na zorgvuldige afweging van voor- en nadelen 

Maximaal reanimeerbeleid Overeengekomen reanimeerbeleid  

Vaak protocollaire zorg Zorg op maat 

Patiënt meestal ADL-onafhankelijk Wisselende ADL-(on)afhankelijkheid 

Uiteindelijk: streven naar integratie in 
persoonlijk en sociaal leven 

Uiteindelijk: gericht op kwaliteit van sterven 

http://www.iknl.nl/
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Bijlage 2: Interview Bert van Rixtel,  
verpleegkundige afdeling oncologie/dagbehandeling Diakonessenhuis inUtrecht op16 

oktober 2012 

 
Door oncoloog dr Ten Bokkel Huijnink ben ik doorverwezen naar Bert van Rixtel. Bert werkt 
op de afdeling van de chemokuren. Zij krijgen cytostatica toegediend. De aanleiding voor 
onze afspraak was het verkrijgen van de protocollen bij kanker. Maar omdat er zoveel 
verschillende soorten protocollen zijn voor zoveel verschillende soorten tumoren/kankers is 
het niet mogelijk om dit op papier te krijgen. Voor borstkanker zijn alleen al 20 therapieën. 
Via oncoline kunnen wel de richtlijnen worden bekeken, dit zijn nationale afspraken. 
 
Voor protocollen zijn onderzoeken gedaan, studies naar stofjes. In een database staan 
allerlei kuren. 
 
Wat gebeurd er allemaal voordat een kuur uit de database rolt? 
Er zijn medische werkgroepen. Een casusformulier wordt ingevuld door de specialist op 
basis van: 

 pathologie: weefsel wat afgenomen is en 

 van het beeldvormend onderzoek:  
 
Er wordt gekeken naar de grootte, naar de klieren en of het is ingegroeid in omliggende 
weefsels.  

 En leeftijd speelt een rol, bij personen die ouder zijn dan 70 jaar en waar de 
lichaamsconditie niet optimaal is wordt chemo niet geadviseerd. 

 
Patiënten worden eventueel doorgestuurd naar: 

 geriater 

 diëtist 

 fysiotherapeut 

 acupunctuur 
 
Advies over voeding en beweging wordt het meest gevraagd door de patiënten. Steeds meer 
willen de mensen de eigen verantwoordelijkheid nemen.  
 
Ik vond het gesprek met Bert informatief en openhartig en heb enorm veel respect voor het 
werk dat hij doet met zijn hele hart en ziel. 
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Bijlage 3: Hoe werkt de vorming van (witte)bloedcellen? (bron: Merck Manual) 

 
Rode bloedcellen, de meeste witte bloedcellen en de bloedplaatjes ontstaan in het 
beenmerg, het zachte vettige weefsel in de botholte. Twee typen witte bloedcellen, de T- en 
de B-lymfocyten, worden ook in de lymfeklieren en de milt gevormd en verder ontstaan en 
rijpen er T-lymfocyten in de zwezerik (thymus). In het beenmerg ontstaan alle bloedcellen uit 
één type niet-gespecialiseerde cellen, ‘stamcellen' genaamd. Wanneer een stamcel zich 
deelt, ontstaat eerst een onrijpe rode of witte bloedcel of een cel waaruit een bloedplaatje 
ontstaat. Daarna deelt de onrijpe cel zich, groeit verder uit en wordt uiteindelijk een rijpe rode 
bloedcel, een rijpe witte bloedcel of een rijp bloedplaatje. De productiesnelheid van de 
bloedcellen wordt bepaald door de behoefte van het lichaam aan bloedcellen. Normale 
bloedcellen gaan beperkte tijd mee (de levensduur van witte bloedcellen is enkele uren tot 
enkele dagen, van bloedplaatjes ongeveer 10 dagen en van rode bloedcellen ongeveer 4 
maanden) en moeten constant worden aangevuld. Bepaalde omstandigheden kunnen een 
verhoogde productie van bloedcellen op gang brengen. Wanneer de hoeveelheid zuurstof in 
de lichaamsweefsels of het aantal rode bloedcellen afneemt, zorgen de nieren voor de 
productie en afgifte van erytropoëtine, een hormoon dat het beenmerg aanzet tot een grotere 
productie van rode bloedcellen. Als reactie op een infectie stijgen de productie en afgifte van 
witte bloedcellen in het beenmerg. 
 
Functies van de lever: (www.stamcel.org/html/Lever.htm)  
De lever heeft veel functies, waaronder stofwisseling van eiwitten, koolhydraten en vetten: 

 Productie van gal, waarmee bilirubine wordt afgevoerd. 

 Vorming van plasma-eiwitten, bijv. albumine en diverse stoffen die voor een normale 
bloedstolling nodig zijn. 

 Opslag van uit het spijsverteringskanaal afkomstige, tot glucose afgebroken koolhydraten 
als glycogeen. 

 Vorming van glycogeen uit melkzuur, dat voornamelijk ontstaat in de spieren, als het 
zuurstofaanbod aan de werkende spieren tekortschiet. 

 Omzetting van uit het spijsverteringskanaal aangevoerde aminozuren, de verterings-
producten van eiwitten. Een gedeelte van deze aminozuren, met name die waarvan de 
aanvoer groter is dan de behoefte, wordt in de lever onderschept. Door transami-
neringsprocessen is het mogelijk sommige aminozuren om te vormen in andere. Een 
andere mogelijkheid van verwerking is desamineren: na afsplitsing van de NH2-groep – 
die, omgevormd tot ureum, via de nier wordt uitgescheiden – wordt de overblijven-de 
verbinding omgezet in glycogeen (gluconeogenese). Ontgiftende werking. De lever is in 
staat van tal van voor het lichaam schadelijke stoffen (zowel lichaamsvreemde – zoals 
bijv. geneesmiddelen – als door het lichaam zelf geproduceerde afvalstoffen) de werking 
te verzwakken. De laatste taak van de lever was vroeger maar een bijzaak, nu, in onze 
maatschappij ziet dat er behoorlijk anders uit. Een kleine opsomming van gifstoffen waar 
de lever regelmatig mee te maken heeft: 

1. nicotine, drugs,  
2. cafeïne,  
3. alcohol,  
4. hormonen uit vlees, de pil, hormonenzalf,  
5. synthetische medicijnen,  
6. geur, kleur en smaakstoffen,  
7. conserveringsmiddelen, stabilisatoren, emulgatoren,  
8. zware metalen als kwik uit tandvullingen, vis,  
9. gifstoffen van bijvoorbeeld bespoten groente en fruit. 
10. Opslag van ijzer, afkomstig van de bloedafbraak. 

 Productie van warmte. Vooral in rust is de lever de belangrijkste warmtebron voor het 
handhaven van de lichaamstemperatuur. 

 Fagocytose van o.a. bacteriën en endotoxinen door de Kupffercellen en pinocytose van 
plasmacomponenten door endotheel- en Kupffercellen. De opgenomen deeltjes en 
stoffen kunnen er worden afgebroken, waarbij gevormde stoffen kunnen worden 
afgegeven aan het bloed.  
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Bijlage 4: Gezonde Voeding en Ziekte - Zure en Base evenwicht 
 

Groenten 
aardappelen + 7 
aardperen - 10 

andijvie + 5 
artisjok - 5 

asperges - 1 
avocado + 11 

bleek selderij + 8 
bloemkool + 5 

boerenkool + 10 
brandnetels + 10 

broccoli + 4 
champignons + 5 

doperwten vers + 3 
grauwe erwten + 49 
komkommer + 30 

knoflook + 10 
knolselderij + 11 

koolraap + 10 
koolrabi + 6 

mierikswortel + 3 
paardebloem + 19 

paprika + 5 
pastinaak + 9 
peterselie + 9 
peultjes + 3 

pompoen + 2 
postelein + 10 

prei + 7 
raapstelen + 7 

radijs + 5 
rammenas + 40 
rode biet + 12 
rode kool + 4 

savooien kool + 3 
schorseneren + 2 

selderij + 11 
sla + 5 

snijbonen + 5 
spercie bonen + 12 
spinazie vroeg + 8 
spinazie laat + 27 

spitskool + 14 
spruitjes - 12 
tomaten + 14 

uien + 3 
veldsla + 14 
venkel + 4 

witte kool + 10 
witlof - 2 

wortelen + 10 

Vruchten 
aalbes + 2 
aardbei + 2 

abrikozen + 35 
ananas + 5 
appel + 1 

banaan + 5 
bessen + 2 
bramen + 8 
citroen + 10 
druiven + 3 

framboos + 5 
grapefruit + 10 

kers + 7 
kruisbessen + 6 
mandarijnen + 6 

meloen + 8 
peer + 3 

perzik + 8 
pruim + 5 

rabarber + 10 
sinaasappel + 9 

vijgen, gedroogd + 28 
 

Zuivelproducten 
boter - 5 

kaas mager - 5 
kaas - 10 

kippen eiwit - 25 
kippen eigeel - 8 

margarine - 7 
melk - 5 
room - 3 

yoghurt - 3 
Vlees en vis 

aal - 7 
haring - 17 

kabeljauw - 5 
kip - 25 

schelvis - 16 
vet - 50 

vlees - 24 
zalm - 3 

Graan en meelproducten 
brood volkoren - 5 

gerst - 9 
gerstemeel - 20 

gierst - 9 
haver - 10 
mais + 2 

rijst wit - 11 
rijst zilvervlies - 18 

rogge - 11 
roggemeel - 16 

tarwe - 8 
tarwemeel - 3 

Diversen 
amandelen - 1 

bruine bonen - 4 
cacao - 5 

cashewnoten - 2 
dadels + 9 

kapucijners - 4 
kastanjes + 12 
kiemen + 18 

kikkererwten - 3 
koffie - 8 

 
Diverse vervolg 

kokos + 4 
krenten + 5 
linzen - 10 

olie plant. - 12 
olijven - 4 

pinda's - 10 
rozijnen + 25 

sojabonen + 35 
sojakaas tofu + 4 

walnoten - 8 
witte bonen - 2 
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Gezonde Voeding en Ziekte 

Als voedsel ons lichaam binnenkomt krijgt het een eerste voorbewerking door de inwerking 
van ons speeksel. Daarna komt het voedsel in de maag waar een mengsel van zoutzuur en 
pepsine voor verdere vertering zorgt. Dan is het de beurt aan de twaalfvingerige darm waarin 
gal en alvleeskliersappen aan de voeding worden toegevoegd. Vervolgens komt het voedsel 
aan in de dunne darm waar onder invloed van verschillende soorten enzymen de verdere 
vertering plaats vindt. Gaat er in de lange weg van omzettingen in de spijsvertering iets mis 
dan krijgen we een onvolwaardig eindproduct met alle gevolgen van dien. 
 
Om goed te kunnen functioneren moet ons lichaam geregeld "bijtanken", want er wordt 
steeds voedsel verbruikt om energie te leveren, lichaamsfuncties te laten plaatsvinden, 
reparaties uit te voeren en er worden voorraden aangelegd die zonodig later kunnen worden 
aangesproken. Dat gebeurt ons leven lang, dag en nacht en wij vinden het zo 
vanzelfsprekend dat we er helemaal niet bij nadenken. 
 
H E T       Z U U R - B A S E       E V E N W I C H T 
 
De Zweedse natuurkundige Dr. Ragnar Berg publiceerde al in 1913 zijn theorie over het 
evenwicht tussen zuren en basen in het menselijk lichaam. Hij ging er vanuit dat wanneer de 
voeding teveel zuurvormende stoffen bevat in verhouding tot stoffen die basen vormen in het 
lichaam, slakken worden gevormd die worden afgezet in de weefsels, voornamelijk het 
bindweefsel. Volgens hem was de goede verhouding 80% basen 20% zuren. Deze stelling is 
inmiddels aanvaard door alle deskundigen op dit gebied. Onder zuren worden in dit verband 
stoffen verstaan die na de omzetting van onze voeding in het lichaam een zure reactie 
geven. Het is niet zo dat zuur smakende voeding ook een zuur vormt in het lichaam, het is 
zelfs zo dat over het algemeen zuur smakende producten zoals bijv.fruit na het 
omzettingsproces in het lichaam basen vormen. 
 
Welke voedingstoffen vormen zuren in het lichaam? Dat zijn alle granen, bloem, bonen, 
erwten, brood, suiker (ook verborgen in allerlei producten zoals jam, koekjes, frisdrank), 
vlees, vis, schaaldieren, ei, kaas en alle noten behalve amandelen. Verder melkproducten en 
vetten. Ook alcohol, tabak en chemische medicijnen geven een zure reactie. 
Daarbij moet nog worden opgemerkt dat de voedingstoffen met een hoge Ph (zuurgraad) 
nog onderling sterk verschillen. De hoogste zuurgraad heeft vlees, het laagste scoren zure 
melkproducten. Basenvormend in ons lichaam zijn alle vruchten en groenten, 
wortelgewassen, zuidvruchten, sojaproducten en amandelen. Als we het voedingspatroon 
van de meeste mensen tegenwoordig bekijken dan moeten we constateren dat bij de 
meesten de balans doorslaat naar een te zure voeding. 
 
Wat gebeurt er in ons lichaam als er teveel voedsel wordt gebruikt dat zuren vormt? Om 
onze lichaamscellen te beschermen zorgt het regelsysteem in ons lichaam ervoor dat de 
zuurgraad (Ph) van ons bloed en het extracellulaire vocht constant tussen 7,2 en 7,4 blijft. 
Als er teveel zuren worden aangeboden is ons lichaam verplicht om enkele aanpassingen te 
maken als noodmaatregel om het bloed en het extracellulaire vocht op het juiste peil te 
houden. Dat gebeurt door het teveel aan zuren te binden aan lichaamseigen mineralen zoals 
magnesium, ijzer en zink. Door een te zure voeding verliezen we dus belangrijke mineralen! 
Deze mineralen worden voornamelijk onttrokken aan haren, huid, botten en tanden. 
Mineralen zijn ook belangrijk voor de aanmaak van enzymen. Zink bijvoorbeeld is betrokken 
bij de aanmaak van meer dan 80 verschillende enzymen. Als we teveel zuurvormend 
voedsel eten gaat ook onze enzymproductie achteruit waardoor ons lichaam op tal van 
punten slechter gaat functioneren. Ook onze nieren en onze ademhaling zijn betrokken bij de 
afvoer van het teveel aan zuren. Als het om kleine hoeveelheden gaat dan kan ons lichaam 
dat wel regelen. Als er echter, zoals tegenwoordig dikwijls het geval is, een overvloed aan 
zuurvormende voeding wordt geconsumeerd, dan kunnen we in de problemen komen en zijn 
allerlei ziekten en kwalen het gevolg. 
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De verbindingen die gemaakt worden om zuren te binden noemen we stofwisselingsslakken. 
Ze worden opgeslagen in de lichaamsweefsels, in eerste instantie in bindweefsel en vet en 
als dat verzadigd raakt komt het spierweefsel aan de beurt. Kleine hoeveelheden 
bindweefselslakken kunnen afgevoerd worden naar de nieren. Dit proces vind 's nachts 
plaats. Als er echter meer zure eindproducten van de stofwisseling worden gevormd dan we 
kunnen afvoeren dan begint een proces van zelfvergiftiging dat zich uit in allerlei ziekten en 
kwalen. 
 
Door de "verslakking" van het lichaam ontstaan een reeks van klachten zoals b.v. allergieën, 
infectiegevoeligheid, huidproblemen, haaruitval, jicht, reuma, spierkrampen en hart- en 
vaatklachten. Ook geven deze lichaamsslakken vermoeidheid en een vergrote 
pijngevoeligheid. Ons lichaam reageert nu eenmaal met pijn en vermoeidheid om aan te 
geven dat er iets niet in orde is. Een bekend voorbeeld van verzuring is jicht. 
Urinezuurkristallen worden dan afgezet op de gewrichten waardoor hevige pijn ontstaat. 
Dus: als we teveel zuurvormend voedsel eten, beroven we ons lichaam van een aantal 
belangrijke mineralen die ook nodig zijn voor de vorming van enzymen en er ontstaan 
afvalproducten in de vorm van slakken die zich afzetten in onze weefsels, waardoor 
vermoeidheid en pijn ontstaat. Op langere termijn kunnen zich allerlei ziekten en kwalen 
gaan ontwikkelen. 
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Bijlage 5: Uitleg over constituties en dosha’s + verband voeding en 

constitutie 
Constituties: 
Iedereen wordt met een bepaalde aard of consitutie geboren en houdt die ook zijn hele leven 
lang. Men onderscheidt in Ayurveda 10 verschillende constituties (volgens de klassieke 
boeken zijn het er 7) namelijk: vata, pitta, kapha, vata-pitta, pitta-vata*, pitta-kapha, kapha-
pitta*, kapha-vata*, vata-kapha, vata-pitta-kapha 

(* staan niet in de klassieke boeken) 

 

Het lichaam bestaat uit 3 dosha’s = Tridosha: drie betekent drie en dosha betekent fout of 
tekortoming, de dosha’s zijn uit balans en kunnen dan ziekte veroorzaken. 
 
De dosha’s zijn:  
vata, bestaat uit elementen ether en lucht 
pitta, bestaat uit element vuur 
kapha, bestaat uit element water en aarde 

 Vata vertegenwoordigt beweging, zoals spierbeweging, expansie en contractie van 
het hart, de longen en de bewegingen in de darmen. Ook het zenuwstelsel wordt 
geregeerd door vata. Denken valt ook onder beweging. 

 Pitta vertegenwoordigt de transformatie, de spijsvertering, de hormoonproductie. 

 Kapha vertegenwoordigt de cohesie, is verantwoordelijk voor de weefselvorming, 
celvorming, gewrichten en de vochthuishouding. 

 
Kenmerken dosha’s: 

 vata: droog, beweeglijk, koud, licht, subtiel, snel, ruw. 

 pitta: heet, een beetje olieachtig, scherp, vloeibaar, zurig, bevochtigend, glans. 

 kapha: zwaar, zoet, olieachtig, kleverig, koud, zacht, standvastig, langzaam. 
 

Het verband tussen voeding en constitutie: 
Als een luchtmens iemand met vata constitutie voedsel gaat eten met veel lucht er in, wordt 
zijn eigen lucht nog meer verhoogd en zal hij zich op den duur niet prettig voelen. Iemand 
met een vata-constitutie zal dan beter tegengesteld voedsel kunnen nemen. 
 
De zes verschillende smaken: 
In ayurveda spreken we over zes smaken ‘RASA’:  
zoet, zuur, zout, scherp, bitter en samentrekkend. Deze zijn verbonden met de 5 elementen: 
water, aarde, vuur, lucht, wind en ether 
 
Alles, wat we eten of drinken, valt onder die zes smaken. 

 zoet versterkt kapha, verzwakt vata en pitta. 

 zout versterkt kapha en pitta, verzwakt vata. 

 scherp versterkt vata en pitta, verzwakt kapha 

 wrang, samentrekkend versterkt vata, verzwakt kapha en pitta. 
 zuur versterkt kapha en pitta, verzwakt vata.. 

 bitter versterkt vata, verzwakt kapha en pitta. 

zoet aarde en water ↑ kapha, ↓vata, ↓pitta  

zout aarde en vuur ↑ kapha, ↓vata, ↑pita 

scherp lucht en vuur ↓ kapha, ↑ vata, ↓pitta 

wrang (samentrekkend) aarde en lucht ↓ kapha, ↑ vata, ↓ pitta 

zuur water en vuur ↓ kapha, ↑ pitta 

bitter ether en winde ↓ kapha, ↑ vata 
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Ieder voedsel heeft zijn eigen smaak (rasa) en iedere smaak heeft een direct effect op het 

lichaam. 

Rasa is de smaak die je gelijk proeft bij het innemen. 

Virya is het effect van de smaak op de spijsvertering. Dit kan koud of heet zijn. 

Een koude virya zal de spijsvertering zeker niet stimuleren. 

Vipaka is de nawerking op de lange duur op het lichaam, het is anabolisch of katabolisch. 

 zoete en zoute smaak worden getransformeerd tot een zoete vipaka. 

 zuur blijft zuur 

 bitter, wrang en scherp geven uiteindelijk een scherpe vipaka 

De zoete vipaka werkt vormgevend ‘anabolisch’ 

De scherpe smaak is ‘katabolisch’, vermagerend, afnemend, het zorgt ervoor dat de ama 

(afvalstoffen) verminderd wordt. 

Alle zes smaken hebben een aantal eigenschappen die guna’s genoemd worden. Deze 

hebben het vermogen specifieke eigenschappen teweeg te brengen. 

De eigenschap licht, tegengesteld van zwaar, zal ervoor zorgen dat vata (een eigenschap 

van vata is ook licht) verhoogd wordt. 

Dus als vata verhoogd is is moet je niet te licht eten. 

Om te eten in overstemming met je constitutie dien je je te verdiepen in de verschillende 

smaken.  

 

  

http://www.google.nl/imgres?q=dosha+vata+in+nederlands&start=333&hl=nl&biw=1192&bih=568&tbm=isch&tbnid=a2lLJEMidm0UAM:&imgrefurl=http://3guna.nl/voedingsadvies.htm&docid=5OW13VwUwzjPFM&imgurl=http://3guna.nl/images/kruiden.jpg&w=450&h=166&ei=0ft6UJyDBIay0QWQ8ICACQ&zoom=1&iact=hc&vpx=87&vpy=122&dur=2641&hovh=132&hovw=360&tx=269&ty=91&sig=114030472041980653717&page=15&tbnh=95&tbnw=258&ndsp=24&ved=1t:429,r:52,s:300,i:160
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Bijlage 6: Artikelen die ik tegen kwam… 
 

Japanse hond leert kanker ruiken (februari 3, 2011 www.aziatischetijger.nl) 

 

Japanse wetenschappers hebben een labrador retriever geleerd kanker te ruiken. De 
wetenschappers deden testen met de hond, waaruit bleek dat in 95 procent van de gevallen 
kanker in een vroeg stadium kan ontdekken. 
 
De wetenschappers van de Kyushu Universiteit deden een groot aantal testen met de hond. 
Daaruit bleek dat de labrador in 95 procent van de gevallen aan de adem van iemand kan 
ruiken of hij of zij kanker heeft. Wanneer de labrador aan de bank of stoel ruikt waar diegene 
net heeft gezeten, heeft het dier het zelfs in 98 procent van de gevallen juist. 
Volgens de wetenschappers toont het onderzoek aan dat er wel degelijk een specifieke 
kankergeur bestaat. Dat zou er volgens hen op kunnen wijzen dat bepaalde chemische 
combinaties door het lichaam circuleren. Doordat de labrador de kanker al in een vroeg 
stadium kan ruiken, hopen de Japanners dat het mogelijk wordt de ziekte te bestrijden nog 
voordat deze iets in het lichaam heeft aangericht. 
 
 

17-jarige ontdekt mogelijk medicijn tegen kanker (www.waarmaarraar.nl/.../17-

jarige_ontdekt_mogelijk_medicijn) 

 
Je zult maar 17 jaar oud zijn en een kuur ontwikkelen die kanker bij muizen als sneeuw voor 
de zon laat verdwijnen! Het overkwam de Amerikaanse Angela Zhang uit Californië. De 
middelbare scholier is gek op scheikunde. Twee jaar geleden begon ze boeken over 
biotechnologie te lezen. Ze vond het het zo razend interessant dat ze helemaal in de materie 
dook met als resultaat: een mogelijk medicijn tegen kanker. Haar ontdekking betreft een 
molecuul dat zich in het lichaam van een kankerpatiënt vasthecht aan kleine nanodeeltjes, 
die zich op hun beurt weer vastkleven aan een kankercel. Daardoor kunnen artsen op een 
MRI-scan zien waar de kankercellen zich bevinden. Door met een infrarood straal op de 
kankercellen re richten, smelt het molecuul en komt het medicijn vrij. Zhang testte haar 
techniek op muizen in een laboratorium met een verbluffend resultaat: de kankergezwellen 
verdwenen als sneeuw voor de zon. Uiteraard staat de techniek nog in de kinderschoenen 
en zal het nog vele jaren kosten om hem verder te ontwikkelen.  
  

http://www.aziatischetijger.nl/
http://www.bbc.co.uk/news/health-12322790
http://www.waarmaarraar.nl/.../17-jarige_ontdekt_mogelijk_medicijn
http://www.waarmaarraar.nl/.../17-jarige_ontdekt_mogelijk_medicijn
http://www.aziatischetijger.nl/wp-content/uploads/2011/02/Volgens-Japanse-wetenschappers-kan-de-labrador-kanker-al-in-een-vroeg-stadium-ruiken.jpg
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Bijlage 7: Casus cliënte en darmkanker 

 
chirurgische voorgeschiedenis: 
 november 2004 rectosigmold resectie + verkleefde uterus verricht, vanwege  

   sigmoïdcarcinoom (T4.N0.M0), gevolgd door adjuvante chemotherapie  
   (6 cycli5-FU/L). 

 november 2008 recidief rectumcarcinoom waarvoor resectie + preoperatieve  
radiotherapie en preoperatieve chemotherapie. in AVL, Antonie van  
Leeuwenhoek ziekenhuis in Rotterdam 
Tevens DVT rechts. Laatste coloscopie augustus 2008 zonder  
afwijkingen. 
 

Ayurvedisch consult op 7 mei 2011 
Leeftijd cliente: 77 jaar. Gewicht: 108 kg 
Medicijngebruik: o.a. metoprolol, een bètablokker (beïnvloed het effect van de hormonen, 
epinefrine (adrenaline) via de bijnieren en norepinefrine (noradrenaline) op het hart en 
andere organen, dit vertraagt het systeem, ook de gedachte, en heeft effect op de maag.  
Het gewicht en cholesterol is aan de hoge kant.  
Advies is om niet te stoppen met de reguliere medicijnen. 
 
overige medicijngebruik: 

 acenocoumarol, bloedverdunner 

 amlodipine :calciumblokkers, verlaagt de bloeddruk en vermindert de zuurstofbehoeft van 
het hart. 

 clopidogrel, bloedverdunner, voorkomt samenklonteren van bloedplaatjes en vorming van 
stolsels 

 diovan/valsartan: angiotensine-II is een stof die bloedvaten doet vernauwen, waardoor de 
bloeddruk stijgt. Valsartan blokkeert het effect van angiotensine II, waardoor de 
bloedvaten verwijden. 

 simvastine : enzym lipidenverlagend ; blokkeert de aanmaak van cholesterol en verhoogt 
de verwijdering van LDL (low density lipoproteïnen) uit de bloedbaan. 

 lyrica: behandeling van perifere en centrale neuropatische pijn. 
 
Via polsdiagnose: geboorteconstitutie (prakruti): vnl. kapha + pitta 
Pitta (vuur, dat zorgt voor de verbranding) is op moment heel laag. Dit is verantwoordelijk 
voor de productie van de enzymen en hormonen. Deze zijn nodig tegen dichtslibben van de 
bloedvaten. 
 
Ayurvedische behandeling: de kleine haarvaten meer ontwikkelen, vetten in het lichaam 
verminderen zodat het hart minder belast wordt, geadviseerd om 7 à 8 kg af te vallen. 
Anti-ama behandeling voor de microcirculatie. 
 
Voeding: let op combinaties, geen 2 soorten eiwitten samen nemen, bijvoorbeeld geen vlees 
en melkproduct (kaas) of geen linzen en vlees samen eten. 
Na elke maaltijd een kopje thee. Vruchten niet na de maaltijd, alleen tussendoor eten. 
Sappen van verse vruchten mag, soep van groeten. 
 
Om de week 7 peperkorrels nemen, in de ochtend, als de maag het toelaat. 
Geen banaan en avococado. 
Het kan dat je extra naar de wc gaat. 
 
Kruiden nemen: Medohar SPL, zorgen voor betere verbranding, activatie van de 
vetstofwisseling en afvoer van stofwisselingsresten. 

 Atherocare SPL, verwijdert ama; vermindert lipiden (vet), vermindert en balanceert 
kapha in het lichaam. Na 1 maand weer terugkomen. 
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Ayurvedisch consult op 22 juli 2011  
Hoe het nu gaat? Ontlasting is minder. 
Hoe is het met het hart, bloeddruk en gewicht? bloeddruk: 124/72 pols: 64 
gewicht: 105 kg 
Bloedvaten moeten schoon worden. Cliente voelt zich opgewekt. 
Polsdiagnose: “hart” werkt rustiger, ritme is goed, geen onnodig vocht. 
 
Advies en voorgeschreven kruiden: sterk medicijn voor de ontlasting. Haritaki 
Arthero-DS gaat dieper werken. 
Neem een kopje thee na het eten en ga daarna een stukje lopen; dan komt er insuline vrij. 
Dasmool Forte olie voor massage (tegen internal swelling) 
Trifla, dit is een guggul, om ama te verbranden, brengt cholesterol omlaag. 

 Haritaki Forte = gedroogde geelgroene vrucht van Terminalia Chebula werkt als 
laxans.Haritaki heeft sterke antimutagene eigenschappen. Mutagenen zijn 
substanties die het genetisch materiaal van de cellen veranderen, wat kan resulteren 
in nieuwvorming.  

Over 2 maanden terugkomen. 

Augustus 2011 onderzoek in ziekenhuis 
Anamnese van chirurg: 
Nog steeds onrustige benen en af en toe in de rug een warme plek. Het been is nog steeds 
wat dik. 
Lichamelijk onderzoek: 
vitale oudere dame. Beide benen zijn wat oedemateus. Links meer dan rechts. In de liezen 
geen palpabele afwijkingen. 
Aanvullend onderzoek: 
CT abdomen (19 aug 2011) Onderzoek met intraveneuze contrasttoediening. In de basale 
longdelen afgezien van een enkele verkalkte pleurale restafwijking rechts paravertebraal 
geen bijzonderheden, geen aanwijzingen voor metastasen of pleuravocht. Fors Linker 
atrium. Flinke HHO. Geen focale leverafwijkingen. Normale milt. Normaal pancreas. Normale 
bijnieren en normale nieren. Geen pathologische klierzwelling in het retroperitoneum. Aan 
aortawandsclerose. Intacte darmnaad in het kleine bekken. Kennelijk status na extirpatie van 
uterus en adnexen. Verder geen darmwandverdikkingen of infiltraten. Er is een para-
umbilicale hernia waarin wat vet, serie 2 IMA 33 en wat lager een hernia cicatricialis 
 

Eind januari tot maart 2012 behandeling in ziekenhuis 
Cliënte bezoekt de Neuroloog i.v.m. rugpijn en pijn bovenbeen, MRI toont afwijkingen, 
waarna cliënte wordt in maart opgenomen in het ziekenhuis voor verdere onderzoeken. 
CT-scan borst en buik, borstonderzoek mammogram, biopt., darmonderzoek, scan/echo 
blaas. bloedonderzoek: eiwit 3,2. Gewicht is nu: 97 kg. Na 2 weken is de uitslag Adeno 
Carcinoom (uitgezaaid vanuit de darm naar onderste ruggenwervel Lumbale 5 en in het 
kleine bekken linker lies). De oncoloog adviseert in eerste instantie radiotherapie en in 
tweede instantie chemotherapie. Linker nierfunctie werkt niet of nauwelijks, er is sprake van 
plaatsing van een stent door de uroloog. Dit is nodig indien er een chemo behandeling nodig 
is. De oncoloog adviseert geen chemo omdat de kanker niet in de rest van het lichaam is 
gezien. In april wordt gestart met 5 dagen bestraling van lendenwervel 3, 4, 5 en het 
staartbeentje. Door vochtophoping na bestraling kan de pijn weg zijn. Na 8 weken is het 
effect van de bestraling uitgewerkt.  
26 april 2012 naar pijnpoli geweest: SRI gewricht?, ouderdomsverschijnselen? iets tegen 
klachten geven? arcoxia (ontstekingsremmer). Of anaestetica, of diagnostische punctie 
(uitvinden waar de pijn vandaan komt) Cliënte wil hier niet aan beginnen. 
 

Ayurvedisch consult op 1 mei 2012 
Via de pols voelt het hart traag, het ritme is verstoord, onder alle 3 de vingers te voelen. 
Er is geen ontsteking te voelen. 
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Kruiden : 
Boswelia SPL tegen de innerlijke zwelling, 2x per dag 1 tablet. 
Kanchnaar voert het tumorweefsel af, 3x daags 1 tablet 
Punarnava, reset het lymfesysteem, 2x daags 1 tablet 
 

Afspraak radioloog op 22 mei 2012   
Plek van de bestraling is nog warm, er is geen dof gevoel. De bestraling heeft als doel gehad 
om de pijn te bestrijden. 
 

Afspraak oncoloog op 12 juni 2012 
Beeld van de scan is ongewijzigd, geen uitbreiding van het weefsel. De pijn bij in de 
onderrug is weg. Geen verbetering klachten linker been en lies. Weer doorverwezen naar 
neuroloog voor eventuele pijnbestrijding of mogelijke bestraling van de zenuw in de linker 
lies. De neuroloog adviseert geen bestraling. 
 

Afspraak oncoloog 19 september 2012 
Uitslag scan van 13 september geen noemenswaardige groei van het weefsel. 
Alleen onderaan linkerlong kleine desiteit van een paar mm. Lichte afwijking linker 
schaambeen. Tumormarker: 3,6. Afspraak maken over 10 à 12 weken. Tumormarker hoeft 
niet meer gecheckt, dit geeft geen goed beeld. 
 
Vraag over hoe de linker is? Er zit toch een stent in? nee…. Linker nier is iets gestuwd, 
creatine is nu 70 ipv 112. (Het normale niveau ligt meestal ergens tussen 60 en 120 
micromol/liter). 
 

Ayurvedisch consult op 27 oktober 2012 
Gewicht is 88 kg. Ongerustheid bij cliente aanwezig, matige eetlust. Via polsdiagnose wordt 
gevoeld dat de lymfe door massa gestuwd wordt. Panarnava werkt op de nieren en lever. 
Hart, lever en nieren voelen goed. Kanchnaar opvoeren ’s ochtends 1, ’s avonds 2x 
Bala: versterkend (voor weerstand) 2x per dag. Voor de ongerustheid krijgt cliente het boek 
Ayurveda en Spiritualiteit om te lezen. Cliente heeft eind 26 november een scan in het 
Diakonessenhuis te Utrecht.  
 

Afspraak Militair Revalidatie Centrum Aardenburg november 2012 
Cliente start met behandeling bij het Militair Revalidatie Centrum ‘Aardenburg’ in Doorn als 
ondersteuning bij het beter leren lopen en krijgt een gesprek met een maatschappelijk 
werker voor geestelijke ondersteuning. Een ergotherapeut zal worden gevraagd om te kijken 
of eventuele aanpassingen in huis nodig zijn. 
 

Op 26 november 2012 heb ik nog een interview met cliente over de positieve 
ontwikkelingen 
Cliente zegt dat het voelt uit haar ‘cocon’ te zijn gekomen en ontmoet nu graag weer andere 
mensen. Voelt zich heel tevreden en is minder gespannen. Gaat moeilijkheden zoveel 
mogelijk uit de weg en is op zoek naar leuke dingen. Zij voelt zich meer gesteund door alles 
en iedereen om haar heen, ‘het is haast te gek’... 
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OUD AYURVEDISCH GEBED 

 

Sarve Bhavantu Sukhinah 

Sarve Santu Niramayah 

Sarve Bhandrani Pasyantu 

Ma Kascit Duhkhabhak Bhavet 
 

Moge allen gelukkig zijn 

Moge allen vrij zijn van ziekte 

Moge allen het goede zien 

Moge niemand zonde kennen 

 

 
 

 

 
om, 

shanti, shanti, shanti 


