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Veranderingen in de omgeving
van de Dendriet Cel(DC).
n de oop van de tijd is er
qua voeding veei veranderd
in de were d. Om ie beginnen
zijn wij geheel anders gaan
eten. Suiker ên witmee zijn
belangrijke voedingsmidde en
geworden. Het gevolg is dat
dê rneeste pasgeborenen via
moeders vagina bevolki worden
met schlmmels in p aats van
met gezonde flora. De meeste
westerse kinderen zullen geen

borstvoeding krijgen. En !it
oogpunt van hygiène wordt
de iepel schoongemêakt met
alcohol. Het kind krijgt dan geen
lactobacil en. De opbouwvan
een goede darmflorê wordt zo

Dendriet Cel (DC), te activeren.
Anders zal dezê cel niet goed
reageren op wat is geïnjecteerd
en zal niet of nêuwelijks
immuniteit ontsiaan. Met de
toevoeging, het adjuvans, wordt
de DCgedwoneen om we te
reagêren. Of de geactiveerde
DC het iÍnmuunproces net zo
evenwichtig regu eert als het
anders zou doên. is niet bekend
Ontrege lngen kunnen pas
veel later aan het licht komen.
Het duurt een week voor het
hele Thl t/m Thvee proces
is opgestart. Als de remming
onvoldoende gebeurt, zal dat
nog veel later pas aan het lcht
koÍren, Onderzoeken open
rneestal niet ?o ang.

onwêarschljnlijk. Het tolerant
maken van de DC's loopt

komen. Dendrietcel en worden
hieÍdoor sterk geachveerd.
De graanlectinen worden terug
eevonden in de bloedbaan
en binden zich aan cel

oPpervlakten van ce en in
a lerleiweefsels. Die kunnên
onhÊrkenbaar worden voor hêi

immuunsvsteem. ledereen heeft
unieke eiwitten op zijn ce len, die
het irnmuunsysteem vertellen
dai dêze cel 'eigen'is: het HLA
systeem. Bepaa de typen HLA
zijn vatbaarder voor verandering
dooÍ lectinen dan andere HLA
De combinatie van dankzij
vaccins oÍ graan-lectinen
sterk geprikkeldÊ DC's en

onherkenbaar veranderde
lichaamseigen cellen, kan autoimrnuniteit uitlokken.

Vervo gens is aangetoond
dat op dit Ínoment een
pasgeborene 287 of meer
verschillende chemicêlièn in
zjjn navelstrengbloed heeft. Een
groot dêêlvan deze chemjcaliên
is bekend orn zijn hormoon (en
dus ook vaak immuunsysteem )

Het westerse kind krilgt brood
te eten dai gernaakt is van de
modernste graanrassen. Deze
rassen zijn ziekte-resistenter dan
vroeser dankzij hogere doses
van bepaalde eiwitten, lectinen
genaamd. Deze graan lectinen
beschermen de granen door o.a.
de dêrmwand van de graan eter
tê beschêdigeni zij veroorzaken
een 'leaky gut', ekkende

verstorende werking. Onderling
versterken deze chemicaliên ook
nog eens elkaars weÍking.

darm. D€ graênlectinen gaan
nauwelijks verloren door
verhitting en zijn goeddeels

v ees dan de hedendaagse
koeien, kippen en vêrkens. Veel
vên deze vetten hebben een

bestand tegen de menselijke
Vervolgens wordt het kind
gevaccineerd. ln vaccjns zitten

verteringsenzymen. Door de
ekke darmwand heen kunnen
darmbacterién en onverteerde
voedselresten in de b oedbaan

boodschapperfunctie voor het
immuunsysteem. De dierlijke
veti:ên arachidofzuur (AA), EPA
en DHA worden ingebouwd in
de rnense ijke celwanden. Op

hierdoor gevaar.

altijd ioevoegingen om het
immuunsvsteem, in casu de
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Hêt gebruik van vetsoorien js

de aatste honderd jaar sterk
vêÍênderd, Vroeger at men
reuzel, roomboter of eieren
van dieren die op onkruidrijkê
weiden of in het bos hun eien
zochten. Deze dieren hadden
heel andere vettên in hun
melk, vetweefsel, eieren of

dit moment eet het slacht en
legvee vooral granen, mals
en soja. Deze bevatten het
voor ons tot voor kort zelden

gegeien vêt linolzuur {LA). Van
linolzuur ls bekend dat het
het immuunsysteem acttveert
wanneer het geoxideerd ls
(LAox) Hei lnolzuur blijkt in het
lichaam te worden omgezet in
arachidonzuur bij stress enlof
verhoogd insu ine (als gevo g van

veelsuiker' ên witmee gebruik).
Zowe linolzuur als arachidonzuur
áls EPA als DHA wór.lên ln .lê
celwand ingebouwd.

de
ce beschadjgd woÍdt, komen
ALs

deze vetten vrjj. De vrije vetirên
worden iets veranderd en b ijken

dên boodschapperstoffen voor
het irnmuunsysteem te ziln.
Deze vêtten stinr uleren (AA,

neerslaan. De gêteelde groenten
en fruit bevatten veel minder
antioxidanten en mineralen
dan hun wiide soortgenoten. Zij
kunnen de oxideerbare veti:en
in het llchaam minder goed

voor oPers van de DC's.
Deze ce en gaan vanuit de
bloêdbaan het zenuwstelsel

Het lichaarn bouwt ook zelf
antioxidanten van eiwitren, met
nême selenium, 2ink en koper

gestoord gedrag vêrtoonden,

een probleem waardoor d€ eigen
antioxidantenopbouw stagneert.

verrijst êên verontrustend

beeld van een immuunsysteem
dat steeds meer wordt
gêstimu eerd, maar de factoren
die het tot bedaren moeten
brengen zijn deels afwezig.
E ke verstoring van dit uiterst

Veel linolzuurrijke producten
bevêtten geoxideerd linolzuur
(denk aên rnaiskiem ,
zonnebloem' en sojaolie uit een
open fles in de zon .....).

Ontregelingen van het

E ên vitamine C zijn
de bekendste, Ínaêr de klêuren smêakstoffen u t groenten
en fruit zijn vee belangrijker.
Vooral fruit en groenten die zlch
moesten verdedigen tegen de
buiienwêreld en beschikten over

bepaalde mineralen, blijken rijk
te zijn aên deze anhoxldanten.
De meestê groenten en frultzljn
zodanig get€eld dat ze zich niet
hoefden te verweren,
ln de landbouwgrond zit steeds
minder van bepaalde mineralen.
Bij de teelt op

I

aswo ltomêten,

pêprika, aardbejen) worden
selênium en chroom niet
toegevoegd oÍndat die zich met
andêre minera ên verhindên en

Bijastma en allergieèn reageert
het immuunsysteem foutief
op tamelijk onschuldige
omgevingsfacioÍên. De laatste
40jaar is het aanialgevêllen van
astnra en alleÍgleén dramatisch
gêstÊgen. Als deze trend zich
doorzei verwacht men dat in
2020 50% van de Europese
bevolking aan eên allergie van
een of ander soort zal lijden.
Er is daarom door de EU een
Europese onderzoeksgroep
opgezet om de mogelijke
redenen hiervan in kaart te
bÍengen.

Zo'n 5 8% van de bevo klng lijdt
aan een auto immuunziekte.
Ook dit aantal lijkt te groe en.
Er zijn nu clrca 80 auto
imrnuLrnziekten beschreven,
waarvan reurna, diabêtes
type l, psoriasis, MS en
schildklierproblemen tot de
meest hekêndê hêhórên

!'\,'
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van iemand. Als dat systeem
wordt geactiveerd, kunnen de
gevolgen verstrekkend zijn. Veel
ouders beschrijven dat hun
kind dlrect of kort na een vaccin
autistisch is geworden of ander
gedrag ging vertonen. Dit is altijd
afgedaan a s onzin aangezien er
geen re atie zou kunnen bestaan
tussen het immuunsysteeÍn en
gedrag. Die relatje en nog ve e
andere negatieve re aties blijkên
er we te zijn.
Autisten, schizof rênen
en depressieven bli jken
opvê end vêak afwilkingen
aan dat immuunsysteem in het
zenuwstelse te hebben.
De hierboven genoemde
gedrassafwijkinsen veroorzêken
tezamen bij meer dan 10% van
de bevolking problemen. Het
aantal groeit jaarlijks.

Het zenuwstelsel heeft ziln
eigen imrnuunsvsteeÍn, dat
dee s wordt gevorrnd uii
monocYten Llt de b oedbaan.
Dlt zlln immuuncellen van het
aangeboren lmmuunsysteem.

k nesio oCiÊ, winteÍ ?010

werden normaaltoen ze
getransplanteerd werden
mêt het immu!nsYsteem
van normale muizen. Het
immuunsvsieern jn de hersenen
coÍiseerde de erfe ijke afwijking
immuunsysteem heeft dus een
zeer grote invloed op het gedrag

verfijnde, buitensewoon
ingewikkelde en nog groiêndee s
onbekendÊ inrmuunsysteem kan

Vitamine

binnen. Ze hebben een cruciale
invloed op de zenuwcellen.
Voorbeeld: muizen rnet een

vo edig. Dit dee van het

LAox) of remmen (m.n. EPA)een

De groep van antioxidanten
is hee groot en divers.

ce en zijn ook de

eÍfelijke afwijking waardoor re

Voora selen um en zink zijn váêk

Er

Deze

Er

gaan continu cellen dood.

opger!imd door
immuun celen. Ook de DC's
hÊ pen daarbij mee. Alseen
lC lvordt over gestim uleerd en

met pesticiden. Vissên eten dit

Ze worden

p astic. Tot in de kleinste vissen

\!ordt gedwongen te reageren,

toe worden stukjes plastic
aanBetoond. Dêze visjes worden
gegeten door groteÍe vissen etc.
Bij êen baby die nu

<an het per ongeluk eiwltten

êandragen voor immuunreactie
die lichaamseigen 2Un. Het
syndroom van Guillain-8arre,
een van de bijwerklngen van êen
vaccin, is daar een voorbeeld
van. Gelukkig gaat dat meestal

weer ovet hoewelniet bij
iedereenHart- en vaatziekten en
obesitas worden steeds meer
aangemêrkt als een chronische
laaggradigê ontsteking (Chronic
Low Grade inflammation). Het is
nog onduidelijk of de ontsteking
de oorzaak of het gevo g van
het probleem is. ln ieder geval
verergert het de Sevolgen. Er is
aangetoond dat De hoeveelheid
ontstêkingsstoffen in het bloed
van'normale' mensen één vên
de nauwkeurigrte voorspelleís
is voor toekomstig overgewicht.
2009 American Heart
De ontsteking lijkt dus vooraf
te gaan aan het overgewicht,
Daaíbij produce.en vetcellen
zelf ook ontstekingsstoff€n,
waàrdoor het probleem snel
verergert. Dit kan verk aren
waerom bepaalde mensen oP
een áPPelen een Elas watêr Pêr
dag niet afvallen.

Tensloee is hetgoed om even
stilte staan bijwat de mens
tegenwoordig binnenkrijgt aan
schone lucht, ofjuist nietDe luchi die wij inademen

bevat meergifstoffen dan velen
denken. Veel gifstoffen worden
nauwelijk5 afgebroken. Via

stof verwáaien zijover de hele
aarde. Hêt blijkt dat Nederlands

regenwater hormoonverstorend

geboren wordt, kunnen 280
bekende chemicaliën in het
navêlstrengbloed worden
aanSetoond. E. zijn veel
chemicaliën niet bekênd.
Jaarlijks komen er nog
honderden bij. Zijzijn nooit
ondeízocht op hun eÍfect
op mens, dier en omgevingDe gevonden chemicalièn
zijn voor het grootste

deel kênkerverwekkend,
hormoon veastorend en
immuunsysteemverstorend.
Als men dên bedenkt dat een
homeopathisch verdunde

uialleen na overleggen van
uitgebÍeide rapporta8e die zijn
onschuldigheid aêntoont, mag
worden verkocht....
Het immuunsysteem kan
door alleíei omstandigheden
ontre8eld raken. Dàárbíjis het
immuunsysteem niet te zwak,
naar reageert het onvoldoende
g€coórdineerd.
De gêvolgen van een ontregeld
immuunsysteem kunnen heel
divers zijn. Op dit moment ziet
Íren een steTke toename van
het aantal immuunsysteem
gerelateerde ziektebeelden.
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werkt. De oorzêak daarvan is
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nog niet gevonden.
Veel gifstoffen komen via
de keten verwaaiend stof of
uitspoelen door regenEoceaan
E visll vismeel in het vis- of
dieÍvoedeÍE het vlees of
gekweekte vis weerterug
op het bord. Vooral plastic is
in dit verhaaleen fêctorvan
betekenis. Veel gifstoffen lossen
beter op in vet den in wateÍ. De
gifstoffen hechten dàarom ook
beter aan plastic. Plêstic in de
oceaan kan sterk overdekt zijn
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