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1.  Voorwoord 
Als kind was ik al extreem gevoelig, blijkt uit de iriscopietest. Ook was er sprake van 
een hormonaal probleem en een verkrampt maag- en darmgedeelte. Ik was erg 
verlegen, angstig en onrustig. Mijn moeder begreep mijn gedrag niet. Nu is het mij 
wel allemaal duidelijk geworden. Overgevoeligheid voor de lichaamseigen stoffen 
serotonine en histamine liep als een rode draad door mijn leven. Waarschijnlijk had ik 
als kind al een intolerantie voor de biogene aminen, waartoe genoemde stoffen 
behoren, dit gezien de voorgeschiedenis in de familie. Nu liggen alle puzzelstukjes 
op hun plaats. Ik ben ‘thuisgekomen’ bij mijzelf en ken mijn lichaam door en door. Dat 
geeft innerlijke rust en acceptatie, heel fijn. Deze gevoelens gun ik een ander ook, 
die nog zoekende is naar de oorzaak van zijn of haar klachten. 
 
In de puberteit werden mijn klachten heftiger, kreeg ook last van depressiviteit, 
waarschijnlijk ook door invloed van bovengenoemde hormoonachtige eiwitten, die 
gingen opspelen. Zelfs in die tijd had ik al last van opvliegers, als ik iets had gegeten. 
Nu weet ik dat het een overgevoeligheidsreactie was op histamine en serotonine. 
Hierdoor voelde ik mij altijd gespannen en angstig. Kreeg dan ook tranquillizers 
voorgeschreven van de huisarts. Zowel lichamelijk als geestelijk voelde ik mij nooit in 
evenwicht. Op latere leeftijd kreeg ik ook leverproblemen, met de nodige klachten als 
gevolg. Mijn vraag is: was er toen al sprake van het carcinoïd syndroom? Mijn leven 
gaat nu als een film aan mij voorbij, terwijl ik zit te schrijven. Alles wordt mij duidelijk, 
dat geeft rust. Nooit heb ik mij begrepen en serieus genomen gevoeld door mensen 
uit mijn directe omgeving, ik begreep mijzelf ook niet meer. Nu wel! 
 
In de loop van de jaren werden de klachten alleen maar erger, maar toen wist ik de 
oorzaak nog niet. Jarenlang heb ik met ernstige darmproblemen gelopen. De 
specialisten wisten de oorzaak niet te benoemen of erkenden deze niet. Alles heb ik 
zelf moeten uitzoeken. Gelukkig vond ik, door mij te verdiepen in de voedingsleer 
over de relatie tussen voeding/voedselintolerantie en klachten, de oorzaak: de 
intolerantie voor de ‘biogene aminen’ waartoe histamine, serotonine en tyramine 
behoren (meer informatie vind je op mijn website, in mijn artikels en boekjes). Ik 
dacht toen dat het blozen bij mijn verlegenheid hoorde, maar nu weet ik dat beide 
symptomen overgevoeligheidsreacties waren op de voeding die ik had gegeten (rijk 
aan histamine en serotonine). Verlegenheid, blozen en angsten hebben mijn 
functioneren in het leven vaak geremd. Ook was ik hooggevoelig en heel kwetsbaar, 
met altijd dat onrustige en angstige gevoel. Nu weet ik de oorzaak en heb van mijn 
zwakte een kracht gemaakt! Mag nu mijn ervaringsverhaal doorgeven aan anderen 
die nog zoekende zijn. 
 
Momenteel verdiep ik mij in de voedingsleer in relatie tot het ‘carcinoïd syndroom’. 
Een lezeres van mijn boekjes met genoemde aandoening heeft haar 
voedingspatroon direct aangepast. De symptomen zijn veel minder geworden, vooral 
de darmklachten en de opvliegers. Zij slaapt beter, haar bloedsuikerspiegel is 
stabieler. Zij kiest voor een combinatie van medicijnen en aanpassing van haar 
voedingspatroon. Zelf heb ik nooit gekozen voor medicatie en heb het volste 
vertrouwen in het zelfgenezend vermogen van mijn lichaam, door mijn 
voedingspatroon steeds weer aan te passen. Voeding zie ik als mijn beste medicijn, 
net als het versgeperste tarwegrassap. Wil ik geen klachten hebben, dan moet ik mij 
houden aan de voedingsregels. Ik wens je een goede gezondheid toe. Laat de juiste 
voeding ook jouw beste medicijn worden! 
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2. Artikel 
 
De relatie tussen overgevoeligheid voor de biogene aminen en het carcinoïd 
syndroom 
Een carcinoïd is een bijzondere en zeldzame kleine tumor (kankergezwel) die heel 
langzaam groeit, bijvoorbeeld in de darmen of longen en behoort tot een aparte 
groep van neuro-endocriene tumoren. Zelden bevindt deze tumor zich in de 
alvleesklier of in de geslachtsklieren. De tumor maakt stoffen als serotonine en 
histamine aan in het lichaam. Door het niet behandelen van deze aandoening of niet 
aanpassen van het voedingspatroon kunnen zich uitzaaiingen naar de lever 
voordoen. Hierdoor kun je klachten krijgen als diarree, gassen, darmkrampen, 
bloedverlies bij de ontlasting, obstructie ofwel vernauwing van de darmen, slechte 
opname van de voedingsstoffen, stuwing van bloed naar het hoofd ofwel blozen, 
vermoeidheid, oedeem ofwel vocht vasthouden in benen of buik, bindweefselvorming 
in het buikvlies, beschadigde hartkleppen, blauw aanlopen van de huid door 
vernauwing van de bloedvaten, hypoglykemie ofwel een lage bloedsuikerspiegel en 
een lage bloeddruk.  
 
Een carcinoïd is een heel bijzonder gezwel, omdat de tumor hormoonachtige stoffen 
produceert. Deze lichaamseigen stoffen heten ‘biogene aminen’ waartoe histamine, 
tyramine en serotonine behoren. Deze hormoonachtige eiwitten kunnen, als er 
sprake is van een carcinoïd, bovengenoemde klachten geven. De oorzaak van het 
ontstaan van het ‘carcinoïd syndroom’ kan een intolerantie voor de ‘biogene aminen’ 
zijn. Als je deze intolerantie hebt en je blijft voedingsmiddelen eten die deze stoffen 
bevatten, wordt het histamine- en serotoninegehalte verhoogd en jouw 
afweersysteem verzwakt, met de nodige gevolgen. De hoeveelheid en de soort 
hormonen die door het carcinoïd worden geproduceerd, verschillen van mens tot 
mens. Iemand met bovengenoemd syndroom hoeft dus niet alle genoemde klachten 
te hebben. 
 
Het blozen treedt op omdat de lichaamseigen stof histamine vrijkomt in het lichaam, 
waardoor de bloedvaten zich verwijden. Het blauw aanlopen heeft te maken met een 
bloedvatvernauwing en stijging van de bloeddruk door een teveel aan het 
hormoonachtig eiwit serotonine. Bij veel emoties, spanning, inspanning, het drinken 
van alcohol en warme vloeistoffen of door het eten van voeding die veel biogene 
aminen bevat, kun je meer last hebben van het gezwel, omdat deze tumor meer 
hormoonachtige eiwitten afscheidt in het lichaam. 
 
Biogene aminen 
Biogene aminen zijn lichaamseigen stoffen die voorkomen in mens, dier en plant. 
Deze stoffen komen dus ook voor in ons eigen lichaam en in de voeding die wij eten. 
Tot de biogene aminen behoren o.a. de hormoonachtige eiwitten histamine, tyramine 
en serotonine. Vooral de dierlijke eiwitten zoals vlees, vis, eieren en zuivelproducten 
bevatten veel biogene aminen. Sommige voedingsmiddelen kunnen histamine 
vrijmaken in het lichaam zoals alcohol, noten, gist, granen, chocolade, aardbeien, 
tomaten of drop. Daarnaast zijn er additieven die histamine in het lichaam vrijmaken 
zoals ve-tsin en andere smaakversterkers, benzoaten, kleurstoffen en 
conserveermiddelen. Alcohol, tabak en bewerkte voeding onttrekken enzymen ofwel 
katalysatoren aan het lichaam, waardoor reststoffen van de biogene aminen niet 
worden afgebroken, in het lichaam achterblijven als giftige stoffen en lichamelijke, 
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psychische klachten of veranderingen in het gedrag kunnen veroorzaken. Ook is 
bekend dat stress, onverwerkte emoties en een ongezond eet- en leefpatroon het 
histaminegehalte kunnen verhogen. 
 
Functie 
Biogene aminen ontstaan in onze voeding omdat de eiwitten ofwel de aminozuren in 
het lichaam door bacteriën worden omgezet en zo hun invloed hebben op ons 
zenuwstelsel, de spijsvertering, bloedsomloop en ademhaling. Histamine werkt 
bloedvatverwijdend en laat de bloeddruk dalen. Daarentegen werken tyramine en 
serotonine bloedvatvernauwend. Echter, bij intolerantie voor deze eiwitten ofwel 
biogene aminen, kunnen klachten ontstaan en verzwakt ons afweersysteem. Door 
gisting, rotting of fermentatie ontstaan meer biogene aminen. Bij het carcinoïd is het 
histamine- en serotoninegehalte vaak te hoog, omdat deze stoffen door de tumor 
worden vrijgemaakt en daardoor voor bovengenoemde klachten kunnen zorgen. 
 
Overgevoeligheid 
Uit praktijkervaring blijkt dat veel mensen een intolerantie hebben voor de biogene 
aminen, omdat er bij de geboorte al sprake is van een verstoord afweersysteem, dat 
vaak erfelijk is. Hierdoor reageert het afweersysteem averechts op genoemde 
lichaamseigen stoffen en kun je overgevoeligheidsreacties krijgen. Veel mensen 
hebben histadelie ofwel een hoog histaminegehalte. Er is dan sprake van een teveel 
aan histamine en vaak een tekort aan serotonine. Andere mensen hebben histapenie 
ofwel een laag histaminegehalte en soms een teveel aan serotonine in het lichaam. 
Bij overgevoeligheid voor de biogene aminen kunnen beide aandoeningen zich 
manifesteren. Het ligt er aan welke voedingsmiddelen je eet. In het ene 
voedingsmiddel zit meer histamine, in het andere meer serotonine. Daardoor kan er  
een schommeling in het histamine- en serotoninegehalte optreden, die invloed heeft 
op lichaam, psyche en het gedrag. Je kunt dus klachten verwachten. 
 
Als er sprake is van een overgevoeligheid voor biogene aminen kun je klachten 
krijgen als: ademhalingsproblemen, jeuk, spijsverteringsstoornissen, 
bloedsomloopproblemen, nervositeit, dwangmatig gedrag, angsten of zelfs 
depressiviteit. De slijmvliezen worden beschadigd door de vele gifstoffen, die 
achterblijven in het lichaam. De darmwand kan poreus worden, waardoor deze 
gifstoffen in het bloed terechtkomen. Er kan zich ook een ontstekingsreactie 
(beschadiging van het slijmvlies, bijvoorbeeld in de darmen) voordoen, waardoor wij 
ons ziek voelen.  
 
Bij een overgevoeligheid voor de biogene aminen is het raadzaam om een diëtiste of 
voedingstherapeute te raadplegen. Door een aangepast dieet samen te stellen, dat 
arm is aan biogene aminen, zullen de klachten verdwijnen of verminderen. Daarbij is 
het ook van groot belang de darmen te reinigen en andere organen zoals lever en 
nieren te stimuleren om de ziekmakende stoffen zo snel mogelijk te elimineren. Je 
kunt denken aan hulpmiddelen als groene bladgroenten zoals waterkers, Aloë vera 
sap, een kleikuur, een versgeperst tarwegrassapje, speciale kruidenthee, door het 
leggen van een warmwaterzak op de lever en rust te nemen. 
 
Serotonine 
Serotonine is een stof die ook behoort tot de biogene aminen en 
bloedvatvernauwend werkt. Hierdoor (bij intolerantie en een teveel aan serotonine) 
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kan een hoge bloeddruk ontstaan. Serotonine wordt aangemaakt in de darmen en is 
nodig voor een goede motoriek van de darmen. Ook is serotonine een belangrijke 
neurotransmitter die onze hersenen nodig hebben om een goed humeur te houden 
en niet depressief te worden. In sommige voedingsmiddelen zit serotonine, 
bijvoorbeeld: noten, aardappelen, aubergine, broccoli, bleekselderij, olijven,  olijfolie, 
tomaten, sperziebonen, ananas, avocado, banaan, grapefruit, passievrucht, 
sinaasappels, kiwi, pruimen, chocolade, dadels, abrikozen, kikkererwten, kaas. 
Alcohol, gluten (eiwit in sommige granen) en complexe eiwitten in de voeding maken 
biogene aminen vrij in het lichaam, met als gevolg de nodige klachten. 
 
Overgevoeligheid voor serotonine 
Net als voor de stof histamine kun je een overgevoeligheid hebben voor serotonine. 
De complexe eiwitten in de voeding verhogen het histaminegehalte en onttrekken 
serotonine uit het lichaam, waardoor er een tekort aan serotonine kan ontstaan en je 
depressief kunt worden. Door een verstoord afweersysteem (vaak erfelijk bepaald), 
de overgevoeligheid voor serotonine en het eten van veel voeding die serotonine 
bevat, het nuttigen van veel granen en het overmatig drinken van alcohol, roken, 
drugs of bepaalde antidepressiva kan zich een langzaam groeiende tumor ofwel 
carcinoïd (vaak in de darmen) ontwikkelen, die dan klachten geeft door uitscheiding 
van histamine en serotonine.  
 
Behandeling van het carcinoïd syndroom 
De reguliere geneeskunde onderkent of herkent vaak de klachten niet of het 
carcinoïd syndroom wordt pas ontdekt, als er al sprake is van uitzaaiingen naar de 
lever en de klachten ernstiger zijn. Dan wordt een bloed- en urineonderzoek gedaan 
of kan de arts besluiten om een CT- of MRI-scan te doen. Na veel ingewikkelde 
onderzoeken en het stellen van de diagnose, gaan artsen vaak over tot operatie, het 
verwijderen van het gezwel en/of een stuk van de darmen. Daarna kan het zijn dat 
een arts de patiënt medicijnen voorschrijft die de overproductie van bovengenoemde 
stoffen afremt, maar die vaak gepaard kunnen gaan met vervelende bijwerkingen 
zoals vermoeidheid.  
 
Niet iedereen kiest voor een reguliere behandeling. Er zijn ook mensen die kiezen 
voor een natuurlijke genezing van hun klachten, bijvoorbeeld de voedingstherapie. Zij 
zoeken de hulp van een natuurgeneeskundige therapeut of voedingstherapeut. Door 
een eliminatiedieet samen te stellen kom je er samen achter voor welke stoffen in de 
voeding je een intolerantie hebt en door deze weg te laten zullen de klachten 
verminderen of zelfs verdwijnen. Een dieet, dat arm is aan biogene aminen ofwel 
weinig histamine, tyramine en serotonine bevat, remt de overproductie van de 
hormoonachtige eiwitten, waardoor het lichaam meer in evenwicht blijft en het 
afweersysteem sterker zal worden. Begeleiding van een diëtiste of een ervaren 
voedingstherapeute is zeker aan te raden. Je kunt je laten testen met behulp van 
brioresonantie op intolerantie voor biogene aminen. 
 
Welke voeding kun je het beste vermijden bij het carcinoïd syndroom? 
Alle complexe eiwitten zoals vlees, vis, eieren, zuivelproducten, granen, 
sojaproducten en noten. De complexe eiwitten verhogen het histaminegehalte. Zoals 
eerder gezegd bevat de volgende plantaardige voeding veel serotonine: noten 
(vooral walnoten), tomaten, bananen, pruimen, aardappelen, aubergine, avocado, 
olijven, olijfolie, ananas, grapefruit, passievrucht, dadels, chocolade, kiwi, 
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sinaasappel, broccoli, bleekselderij, kikkererwten, kaas, sperziebonen. Bij het 
carcinoïd syndroom kun je deze voedingsmiddelen het beste vermijden. Suiker moet 
je zeker vermijden, net als alcohol, tabak, niet biologische voeding en schadelijke 
additieven.  
 
De hieronder genoemde  plantaardige voeding die arm is aan biogene aminen, 
kun je gerust eten, mits biologisch geteeld: 
Broccolikiemen en andere kiemen (natuurwinkel), pompoen, wortel, veldsla of andere 
slasoorten, waterkers, Chinese kool, andijvie, witlof, raapstelen, ijsbergsla, venkel, 
koolrabi, rettich, radijs, courgette, bieslook, peterselie, oregano, tijm, knoflook, 
limoensap, zonnebloemolie, Herbamare, zilvervliesrijst, teff, quinoa of gierst. Als fruit 
kun je nemen: appels, peren, mango en perzik. Enzymen, vitaminen en mineralen uit 
bovengenoemde fruit- en groentesoorten verlagen het histaminegehalte. Kies voor 
zo vers mogelijke voeding. Onbewerkte voeding ofwel levend voedsel bevat meer 
levenskracht dan bewerkte voeding en versterkt het afweersysteem. Levenskracht 
ofwel bio-energie is nodig om onze cellen gezond te houden. 
 
Meer informatie over biogene aminen kun je vinden in mijn syllabus Nieuw Leven 
deel 1, het Nieuw Leven receptenboekje, het Levend voedsel bereidingsboekje, het 
boekje Biogene aminen, het boekje Ik sta op tegen kanker. In de receptenboekjes 
vind je recepten van gerechten die glutenvrij, arm aan biogene aminen, plantaardig 
en zonder schadelijke additieven of suiker zijn. Niet biologisch geteelde voeding, 
pesticiden en additieven verhogen ook het histaminegehalte. 
 
Levend voedsel 
In plantaardige voeding komen ook biogene aminen voor. Bij het carcinoïd syndroom 
kun je niet zomaar aannemen dat levend voedsel ofwel raw food het juiste medicijn 
is. Wel bevat levend voedsel de nodige enzymen die helpen het lichaam te bevrijden 
van de aanwezige gifstoffen. Ziekte is o.a. een teveel aan gifstoffen in het lichaam. 
Vooral rauwe, onbewerkte groene bladgroenten en kiemen zoals tuinkers, alfalfa, 
broccolikiemen, rucolacress, waterkers en andere kiemsoorten bevatten veel 
enzymen, vitaminen en mineralen. Het is van groot belang om de organen zoals 
lever, nieren, darmen en huid te stimuleren zodat deze de gifstoffen beter kunnen 
uitscheiden. Een zuivere, natuurlijke manier van ontgiften is het beste, want ziekte is 
een schreeuw om reiniging van lichaam en geest! Daarom is het heel verstandig om 
biologische producten te kopen, want deze bevatten geen schadelijke additieven of 
andere gifstoffen zoals pesticiden, hormonen of antibiotica. In het Levend voedsel 
bereidingsboekje vind je levend voedsel recepten, rekening houdend met de 
voedselintolerantie.  
 
Natuurgeneeskunde is de meest zuivere weg, die je kunt bewandelen. Je kunt op 
deze manier de zelfgenezende kracht stimuleren, zodat het lichaam zelf mag werken 
aan het herstel en het afweersysteem hierdoor sterker wordt. Wel moet je het 
lichaam de tijd gunnen om meer in balans te komen, want de natuur gaat tenslotte 
haar eigen gang. Jouw geduld wordt soms op de proef gesteld, maar houd vol! Soms 
kun je wat last hebben van zuiveringsreacties, maar dat hoort bij de reiniging van het 
lichaam. Hoe vervelend soms, probeer deze te accepteren! Als je jouw huis opruimt, 
komt er ook eerst vuil naar voren. Zo is het ook bij jouw lichaam. Vergeet nooit: in 
een gezond lichaam kan zich een ziekte minder snel manifesteren, dus een gezonde 
eet- en leefwijze kan preventief werken!  
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Ieder mens heeft zijn of haar eigen verantwoordelijkheid voor gezondheid of ziekte, 
maar een ieder is vrij om een eigen keuze te maken en zijn of haar eigen weg te 
bewandelen, die past bij hem of haar. Ieder mens heeft zijn of haar eigen leerproces, 
daarom is het belangrijk hiervoor respect te hebben. De één kiest voor de reguliere 
geneeskunde, de ander voor een natuurlijke behandeling van de ziekte. Weer een 
ander voor de voedingstherapie. Het is goed zo! Het mooiste geschenk dat je iemand 
met een minder goede gezondheid kan geven is liefde, aandacht en respect, zodat 
deze persoon meer in contact mag treden met de spirituele wereld en innerlijk mag 
groeien door zijn of haar leerproces. Heling van lichaam en geest begint bij 
bewustwording en innerlijke verandering. Vergeet nooit emoties goed te verwerken! 
Ziekte is een leerproces! Dat wat je aandacht geeft groeit, dus houd je vooral bezig 
met het verbeteren van jouw gezondheid. 
 
Didy van de Veer 
www.levendvoedsel.nl 
 
Mijn artikel over Het carcinoïd syndroom in relatie tot de intolerantie voor biogene 
aminen is gepubliceerd in het blad De Natuur Uw Arts, nr. 201, mei-juni 2009, pagina 
9, 10 en 11. Inmiddels (januari 2012) heb ik de tekst van het artikel wel wat 
aangepast, zie bovenstaand artikel. 
 
Na het vaststellen van de diagnose besluiten artsen vaak tot het uitschrijven 
van medicijnen die de overproductie van de stof serotonine, die de tumor 
uitscheidt, remmen. Medicijnen werken dus symptoombestrijdend, niet 
genezend. De symptomen worden wel verminderd, maar er kunnen zich 
bijwerkingen voordoen, die ook heel lastig zijn. Soms kan iemand ook een 
overgevoeligheidsreactie hebben voor een stof, die zich bevindt in het 
medicijn. 
 
Zelf heb ik de laatste jaren onderzoek gedaan: in welke voeding bevindt zich 
serotonine of maakt serotonine vrij in het lichaam? Daarna heb ik mijn 
voedingspatroon nog meer aangepast, waardoor de symptomen heel erg 
verminderd werden of zelfs verdwenen, zoals de darmklachten en de 
opvliegers. Ik heb weer voldoende energie en levenslust. 
 
Zelf kies ik dus voor de natuurgeneeskunde en aanpassing van mijn 
voedingspatroon. Anderen kiezen voor een combinatie van medicijnen en 
voedingstherapie. 
 
Mijn mening is dat een ieder haar of zijn eigen keuzes maakt en zijn of haar 
eigen verantwoordelijkheid voor gezondheid en ziekte draagt. 
 
Medicijnen werken symptoombestrijdend, maar nemen de oorzaak niet weg. 
Door de voedselintolerantie serieus te nemen, het voedingspatroon aan te 
passen, te kiezen voor gezonde voeding en een gezond leefpatroon kan het 
lichaam meer in balans komen, waardoor jouw gezondheid beter zal worden en 
ziekte minder kans krijgt zich te manifesteren. De mens is onderdeel van de 
natuur. Natuurlijke voeding is gezondheidsbevorderend. Ik spreek uit eigen 
ervaring en die van de bezoekers van mijn site en de lezers van mijn boekjes. 
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3. Voedingsadviezen 
 
Het lijkt makkelijk om het voedingspatroon aan te passen, maar in de praktijk ligt het 
toch wat moeilijker. Zelf ben ik destijds een jaar onder behandeling geweest van een 
diëtiste, wbt de intolerantie voor de biogene aminen etc. Ik heb hier veel baat bij 
gehad en voelde mij zoveel beter door verandering van het voedingspatroon. 
Het is niet altijd makkelijk. Wij mensen zitten vaak vast aan bepaalde patronen. Ook 
zijn wij geneigd onze emoties weg te eten. Achter overgewicht zitten vaak veel 
onverwerkte emoties en verdriet. Dus oordeel nooit over iemand met overgewicht. 
Als je besluit om gezonder te gaan leven, doe dit dan vooral rustig aan. Van groot 
belang is je eerst te laten testen op voedselintolerantie. Dan, met behulp van een 
ervaren voedingstherapeute kun je samen werken aan het veranderen van jouw eet- 
en leefgewoonten.  
 
Als je gewend bent nog alles te eten en drinken, verander dan stapsgewijs jouw 
gewoonten. Begin bijvoorbeeld door ‘plantaardig’ te eten, of door te kiezen voor 
biologisch geteelde voeding. Je kunt de additieven vermijden. Lees altijd goed de 
etiketten. In plaats van koffie of gewone thee kun je kiezen voor een gezonde 
kruidenthee of een versgeperste groentesap. Het is niet goed om in 1 keer alles te 
veranderen, dan kan het zijn dat er te veel gifstoffen vrijkomen in het lichaam en de 
uitscheidingsorganen overbelast worden, waardoor je veel zuiveringsreacties kunt 
krijgen. Dus: ‘step by step’ en luister vooral goed naar de reacties van het lichaam. 
Zoek vooral deskundige ondersteuning. 
 
De receptenboekjes die ik heb geschreven kunnen je helpen bij het veranderen van 
jouw voedingspatroon. In dit boekje vind je ook een aantal recepten, als voorbeeld. 
 
Ook in het boekje Ik sta op tegen kanker en mijn andere boekjes vind je veel nuttige 
voedingsadviezen. 
 
Onthoud altijd deze zin: fruit reinigt het lichaam en groenten geven het lichaam 
energie. Dus ’s morgens kun je het fruit eten en verder kun je kiezen voor groenten, 
groentesappen, soepen of salades. Kies wel voor biologisch geteelde fruit- en 
groentesoorten. Je kunt een voedseldagboek bijhouden. Hierin schrijf je op wat je eet 
en welke klachten je krijgt na het eten. Zo leer je jouw lichaam beter kennen en weet 
je welke voedingsmiddelen je beter kunt vermijden. 
 
Probeer zo simpel, puur en zuiver mogelijk te eten. Verse, onbewerkte voeding is 
altijd gezonder. Levend voedsel geeft jouw lichaam kracht. Probeer de wetten van de 
natuur te volgen, want wij mensen zijn onderdeel van die natuur. Dus probeer 
natuurlijk te eten, leven en denken. Er zal een nieuwe wereld voor je opengaan! 
Wees lief voor jezelf, jouw lichaam en geest. 
 
Voor mijzelf was het jaar dat ik 100% levend voedsel at, een mooie ervaring in mijn 
leven. Deze bijzondere ervaring heeft mijn leven verrijkt en mijn gezondheid 
verbeterd. Door lief voor je zelf te zijn, goed te zorgen voor jouw lichaam en geest, 
kom je meer in balans en dichter bij jezelf. Negatieve emoties worden omgezet in 
positieve. Alleen natuurlijke voeding hoort in ons lichaam thuis, dan kan zich geen 
ziekte manifesteren. Ik wens je een goede gezondheid toe, naar lichaam en geest. 
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4. Voorbeeld dagmenu 
 
Voorbeeld dagmenu voor 1 persoon (tijdens de herstelperiode bij het carcinoïd 
syndroom) 
 
‘s morgens: 
 
een glas biologische appelsap of ongezoete cranberrysap (Natuurwinkel) 
 
appel/peren/mangomoes (bio) of een Santana appel, ongeschild 
 
Solidagothee of lever/galthee 
 
 
‘s middags: 
 
waterkerssalade of –soep (zie boekje) 
 
een paar rijstwafels met wat rauwkost of een paar schijfjes appel of peer 
 
 
tussendoor: een wortel/appel/venkelsap (sapcentrifuge) 
 
            Solidago- ofwel Guldenroedethee (voor de nieren) of lever/galthee 
 
 
‘s avonds: 
 
rauwe soep (eventueel aangelengd met warm water), in de blender 
 
2 bladen Chinese kool, 1 wortel, een stukje rode paprika, 1 stukje venkel, wat 
zonnebloemolie, provencaalse. kruiden, Herbamare, peterselie, knoflook of bieslook, 
limoensap, warm water (niet gekookt). 
 
Solidagothee of lever/galthee 
 
Een appeltje (merk Santana) voor het slapen gaan 
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5.  Recepten 
 
 
Waterkerssoep/salade 
 
Ingrediënten (bij voorkeur biologisch geteeld) 
 
1/2 zakje waterkers (Natuurwinkel of Albert Heijn) 
1/2 rode ui, fijngesneden 
2 teentjes knoflook, fijngeperst 
1 wortel, geraspt 
1 stukje rode of gele paprika, in stukjes 
gemengde of broccolikiemen 
tijm 
Herbamare 
1 e.l. zonnebloemolie 
1 liter water 
peterselie of bieslook, fijngesneden 
verse kiemen (natuurwinkel) 
 
Snijd de waterkers fijn, snijd de groenten in stukjes. 
Doe wat olie in de pan. Snijd de ui fijn en fruit deze even aan in de olie. Voeg de 
kleingesneden wortel, paprika en knoflook toe. Doe het water bij het groentemengsel, 
daarna de tijm en Herbamare. Als de soep klaar is kun je naar smaak de kiemen of 
verse groene en fijngesneden kruiden toevoegen. 
 
Een gezond en smaakvol soepje! Ook goed voor een gezond gewicht! 
 
Waterkers bevat veel ijzer, vitamine C en kalk en is een natuurlijk antibioticum, dus 
goed bij ontstekingen. Deze gezonde groentesoort is  lekker en gezond, ook met 
andere slasoorten. Donkergroene bladgroenten bevatten het bladgroen chlorofyl, een 
kankerwerende stof in vooral donkergroene bladgroenten zoals waterkers. 
 
Van bovengenoemde ingrediënten kun je ook een waterkerssalade maken. 
 
Nog een alternatieve waterkerssoep (rauw) 
Bovengenoemde ingrediënten kun je fijnsnijden, in rauwe vorm in een kom doen en  
dan warm water toevoegen. Voor de rauwe soep heb je minder nodig van de 
ingrediënten, vooral als het om 1 persoon gaat. Wees vooral creatief. Smaken 
verschillen. 
 
Waterkers/rijstsalade 
1 kopje zilvervliesrijst 
2 kopjes water 
een pluk waterkers, fijngesneden 
1 wortel, geraspt 
1 stukje rode ui, fijgesneden 
 
peterselie, fijngesneden  
knoflookteentje, fijngeperst 
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bieslook, fijngesneden 
Herbamare 
sap van een halve limoen 
1 e.l. zonnebloemolie 
 
Laat de rijst 20 minuutjes koken of eventueel stomen in een speciale stoompan voor 
rijst. Laat even een beetje afkoelen en voeg alle andere ingrediënten toe, maak er 
een heerlijke en gezonde salade van. 
 
Ook kun je een stamppot maken van bijvoorbeeld bataat (gestoomd) en waterkers 
(fijngesneden). Je kunt het groentenat van de bataat gebruiken, met eventueel een 
lepeltje arrowroot als bindmiddel (te koop in de natuurwinkel) erin en wat Herbamare 
toegevoegd. Op deze manier kun je ook andere groenten toevoegen zoals andijvie, 
venkel, raapstelen, veldsla, witlof, paksoi, wortel, ui, Chinese kool, wortel. Maak het 
gerecht naar eigen smaak lekker, met bijvoorbeeld fijngesneden bieslook of 
peterselie, of wat knoflook toegevoegd. Probeer alles zo vers mogelijk te bereiden en 
te kiezen voor biologisch geteelde producten, vooral de genoemde fruit- en 
groentesoorten. 
 
Van de producten die ik heb genoemd kun je eenvoudige groentesoepen maken of 
een heerlijke salade. Vooral de groene bladgroenten zijn supergezond, als er sprake 
is van kanker, vanwege het chlorofyl, de kankerwerende stof. Van wortel, appel en 
venkel kun je een heerlijke en gezonde sap persen in de sapcentrifuge, wel 
biologische groenten. Je hoeft de groenten en appel niet te schillen, alleen het 
klokhuis verwijderen met de pitten. Kies voor biologische Santana appels, als deze 
tenminste verkrijgbaar zijn bij de natuurwinkel of Albert Heijn. 
 
Zoals je kunt lezen op mijn website en in de boekjes (artikels), geef ik het advies: 
levend voedsel, dus onbewerkte plantaardige voeding, zonder additieven en 
biologisch geteeld. Levend voedsel geef het lichaam kracht, versterkt het 
afweersysteem en zorgt voor gezonde cellen. Bewerkte voeding mist vaak deze 
kracht. Verder bevat levend voedsel de nodige enzymen om de gifstoffen te 
elimineren uit het lichaam. Op de website, in de artikels en in mijn andere boekjes 
kun je meer informatie vinden over ‘levend voedsel’. Voor mij was het het beste 
medicijn, toen ik zo ernstig ziek was, nu 12 jaar geleden. 
 
Dus ben ik voorstander van vers fruit (appels en peren), eventueel fruitmoes, 
versgeperste groentesap, salades, rauwe soepen, groentesoepen en eventueel wat 
gestoomde groenten, in combinatie met een salade (altijd voor de maaltijd nemen). 
Je kunt dus kiezen voor 100% levend voedsel, of je kiest voor de combinatie: levend 
voedsel en bewerkte plantaardige voeding, biologisch geteeld. Laat fruit en groenten 
de basis zijn van jouw maaltijden. 
 
Fruit reinigt, dus kun je dit het beste ’s morgens nemen. Groenten geven energie, 
dus kun je deze de rest van de dag nemen. Na 20.00 uur kun je beter niet meer eten, 
eventueel een appeltje voor het slapen gaan. Vooral wel voldoende drinken, het liefst 
een groentesap, rijk aan enzymen, vitaminen en mineralen en.....levenskracht! 
Probeer je aan de voedingsadviezen te houden, zeker een jaar. Zelf heb ik een jaar 
100% levend voedsel gegeten, rekening houdend met mijn voedselintolerantie. 
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6. Andere nuttige adviezen 
 
Ondersteunende middelen ter ontgifting zijn: 
Aloë verasap, kleikuur (zie artikel op de site of in de syllabus Nieuw Leven deel 2), 
tarwegrassap, een vasten- of sapvastenkuur, 100% levend voedsel (dus onbewerkt). 
 
Bij het ontgiften is er de kans dat je last krijgt van zuiveringsreacties. Daarom 
is het van groot belang om de uitscheidingsorganen te stimuleren met: 
 
Een warmwaterzak op de lever (’s middags en ’s avonds, in bed). 
Kruidenthee: lever- en galthee, solidago ofwel guldenroedethee (natuurwinkel). 
Kleicompressen op de lever (zie het boekje: Aroma- en kleitherapie van Rosemarie 
Ypma, ankertjesserie nr. 239). 
Voetmassage of een heerlijk voetenbad, lichaamsmassage. 
Het goed verwerken van emoties. Vooral rust nemen, voldoende beweging, een 
goede ademhaling ter ontspanning en vooral lief zijn voor de lever. Stress en 
negatieve invloeden moet je zoveel mogelijk vermijden. 
 
Een goed advies: doe alles heel rustig aan! Het lichaam moet wennen aan het 
nieuwe voedingspatroon. Zuiveringsreacties kunnen optreden door vrijkomen van de 
gifstoffen in het lichaam. De uitscheidingsorganen draaien overuren, dus help deze 
een handje, met bovengenoemde adviezen en natuurlijke hulpmiddelen. Kies echt 
voor biologische voeding, dan ben je al een eind op de goede weg. Wij zijn 
onderdeel van de natuur! Er horen geen schadelijke stoffen als pesticiden, 
hormonen, antibiotica etc. In ons lichaam. Ook geen schadelijke additieven zoals 
bijvoorbeeld E621 of ve-tsin, een smaakversterker dat aan veel voedingsmiddelen 
wordt toegevoegd, ook in de restaurants. 
 
Probeer ook vooral hulp te vragen, daarbij begrip voor jouw situatie en acceptatie dat 
je even aandacht voor jezelf nodig hebt. Het beste zou zijn een paar weken naar een 
kuuroord te gaan en je lekker te laten verwennen. Even alle aandacht alleen voor 
jezelf. 
 
Ook belangrijk is het om onverwerkte emoties te verwerken, anders kunnen 
deze zich vastzetten in het lichaam, wat niet goed is voor onze gezondheid. 
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7. Begeleiding 
 
Als geen ander weet ik hoe belangrijk het is om deskundige begeleiding te 
ontvangen van een voedingstherapeute met ervaring (vooral haar eigen ervaring). 
Gelukkig ontving ik heel goede begeleiding, jaren geleden. Ik ben een jaar onder 
behandeling geweest en heb er veel van geleerd. Uiteindelijk moet je het zelf verder 
doen en vooral creatief omgaan met de beperkingen, die het voedingspatroon je 
oplegt. Maar het lukt mij prima en geniet iedere dag van mijn plantaardige maaltijden. 
 
Omdat ik zelf ervaring heb met het carcinoïd syndroom, kan ik mij goed invoelen in 
een ander met hetzelfde syndroom. Een enkel woord is al voldoende. Wij spreken 
dezelfde taal en verstaan elkaar snel.  
 
Mensen hebben vaak weinig energie, dus praktische informatie is erg belangrijk. 
Direct aan de slag en niet te veel theorie. Van groot belang is de oorzaak te zoeken 
van een probleem en dan te werken aan de oplossing. 
 
Een goede vorm van begeleiding zou zijn tijdens een verblijf in een kuuroord.  
Intensieve begeleiding is van heel groot belang, omdat er zoveel factoren een rol 
kunnen spelen, niet alleen de voeding. Je kunt wel spreken van ‘intensive care’. 
 
Het lichaam heeft echt tijd nodig om zich te herstellen (spreek uit eigen ervaring). 
Sommige mensen denken in een week te kunnen herstellen, maar zo gaat het niet 
met de natuur, herstel heeft tijd nodig. 
 
Wij moeten samen werken aan het verbeteren van onze gezondheid, door het 
versterken van het afweersysteem. Want in een gezond lichaam kan zich minder snel 
een ziekte manifesteren. 
 
Dat wat je aandacht geeft, groeit, dus richten wij onze aandacht op het 
bevorderen van de gezondheid. 
 
In mijn boekje Ik sta op tegen kanker kun je meer informatie vinden, zo ook in het 
artikel Voeding en kanker (vind je op de site of in de syllabus Nieuw Leven deel 2). 
Genoemd artikel is ook gepubliceerd in het blad De Natuur Uw Arts. 
 
Laat voeding jouw beste medicijn worden.  
 
Een ieder draagt zijn of haar eigen verantwoordelijkheid voor gezondheid en ziekte. 
Ik bied je slechts handvaten aan. Alleen voor mijn eigen gezondheid draag ik de 
verantwoordelijkheid. Een ieder maakt haar of zijn eigen keuzes en is hier vrij in. 
Ziekte is een leerproces, je komt dicht bij jezelf. Zie een probleem of ziekte als een 
uitdaging, een boodschap, om innerlijk te mogen groeien. Juist van de moeilijkste 
momenten leer je het meest. 
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8. Mijn andere boekjes 
 
De volgende boekjes heb ik geschreven, de tekst is omgezet naar PDF formaat. 
 
1. Syllabus Nieuw Leven deel 1 – Voedingstherapie voor een goede gezondheid 
 
2. Syllabus Nieuw Leven deel 2  -  artikels, door mij geschreven, over de 

voedingsleer 
 
3. Nieuw Leven receptenboekje 
 
4. Levend voedsel bereidingsboekje 
 
5. Het Pompoentje, receptenboekje voor kids met voedselintolerantie 
 
6. Ik sta op tegen kanker, adviezen om kanker te voorkomen 
 
7. Biogene aminen, over voedselintolerantie 
 
8. Ik ben wat ik eet, invloed van voeding op gedrag en psyche 
 
9. Voeding en overgewicht 
 
10. Onderzoek voeding en  autisme/ADHD 
 
11. Serotonine, het hersenstofje 
 
12. Het darmboekje 
 
13. Zwanger worden, voedingstherapie 
 
14. 7-dagmenuboekje, voor mensen met voedselintolerantie 
 
 15. Onze schildklier 
 
  
Diverse artikels die ik heb geschreven, zijn gepubliceerd in het blad De Natuur Uw 
Arts van de stichting Natuurlijk Welzijn. 
 
Sommige artikels vind je ook op de website en alle artikels vind je in de syllabus 
Nieuw Leven deel 2. 
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9. Website’s 
 
 
http://www.spks.nfk.nl/neuro-endocrien 
 
http://merckmanual.be/index2.html?pid=2&hid=151 
 
http://www.nl.wikisage.org/wiki/Biogene_aminen 
Dit artikel is door mijzelf geschreven, met de hulp van een vriend. 
 
http://www.mlds.nl/ziekten/153/carcinoid-tumor/ 
 
http://www.ntvg.nl/publicatie/carcinoiumlde-tumoren-nieuwe-inzichten-biochemische-
en-endocriene-aspecten-diagnostiek-en/volledig 
 
www.net-kanker.nl 
 
Op internet vind je veel meer informatie over het ‘carcinoïd syndroom’.  
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10. Gedicht 
 
Voetstappen......... 
 
Ik droomde eens en zie ik liep 
aan ‘t strand bij lage tij. 
Ik was daar niet alleen, want ook 
de Heer liep aan mijn zij! 
 
We liepen saam het leven door 
en lieten in het zand 
een spoor van stappen, twee aan twee 
de Heer liep aan mijn hand. 
 
Ik stopte en keek achter mij 
en zag mijn levensloop 
in tijden van geluk en vreugd 
van diepe smart en hoop. 
 
Maar als ik goed het spoor bekeek, 
zag ik langs heel de baan, 
daar waar het juist heel moeilijk was, 
maar één paar stappen staan.......... 
 
Ik zei toen: ‘Heer, waarom dan toch? 
Juist toen ‘k U nodig had, 
juist toen ik zelf geen uitkomst zag 
op ’t zwaartste deel van ’t pad...’ 
 
De Heer keek toen vol liefde mij aan 
en antwoordde op mijn vragen: 
‘Mijn lieve kind, toen ’t moeilijk was, 
toen heb Ik jou gedragen’. 
 
 
De mens is onderdeel van de Schepping, van de natuur. Door de wetten van de 
natuur te volgen komen lichaam en geest meer in balans. In een gezond lichaam kan 
zich minder snel een ziekte manifesteren. 
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11. Reacties lezers van mijn boekjes 
 
Reactie lezeres – januari 2012 – met carcinoïd syndroom 
Sinds het dieet voel ik mij vitaler, minder misselijk (bijna niet meer), bijna geen 
flushes meer (3 weken geheel flushvrij), geen behoefte aan suikers, brood etc.. Geen 
opgezwollen gezicht en enkels meer. Voel mij prettiger in mijn lichaam. De 
benauwdheid is weg, ben 8 kilo afgevallen (had overgewicht), houd minder vocht 
vast, slaap beter (kan nog beter). Dus al met al in verhouding met hoe het was, 
fantastisch! Ben mij er ook van bewust dat de belangrijkste oorzaak hiervan toch zit 
in het aanpassen van mijn voedingspatroon. Ik ben je  er eeuwig dankbaar voor en 
dat mag je gerust op jouw website zetten!!! Nog bedankt voor het menu, ga morgen 
hiermee aan de slag. 
 
Februari 2012 
 
om je vragen te beantwoorden: 
 
* de zwellingen zijn niet meer teruggekomen. De aanvallen in de vorm van 
wegvallende bloeddruk heb ik sinds 2 weken niet meer gehad. Moet er wel bij 
vertellen dat ik ook niet meer gelopen heb buiten. 
* de energie is goed. Ben niet meer de oude maar beter dan een aantal maanden 
geleden. 
* de darm- en leverfunctie is goed. Stoelgang regelmatig en de waardes in het bloed 
van de lever waren oke. 
* ijzergehalte is ook oke in het onderzoek. 
* bloedsuiker is rond de 4.5 dus ook goed. Bloeddruk is als ik geen inspanningen 
verricht ca 120/70. Helaas bij aanvallen heeeel erg laag 
* de mensen waar ik kom houden rekening met mij en halen ook dingetjes in huis wat 
ik mag. Ze hebben er alle begrip voor dat ik mij daarin aangepast heb, omdat ze 
gezien hebben wat er gebeurt als ik dat niet doe. 
* ik heb veel opmerkingen gekregen dat ik er veel beter uitzie dan een tijdje terug, 
met name minder opgezwollen in het gezicht en uiteraard ook slanker.  
* de flushes heb ik nog in lichte mate. Zodra ik opsta of naar bed ga en af en toe nog 
tussendoor. Daarbij treedt ook de benauwdheid op. 
  
Als ik het totaalbeeld bekijk voel ik me een stuk prettiger dan een half jaar geleden! 
 
Groetjes, 
Yvonne 
 
Didy:  zij gebruikt wel medicijnen. Er is sprake van een verhoging van histamine- en 
serotoninegehalte en een aantal tumoren, behorend bij genoemd syndroom. Wbt de 
flushes wordt ook rekening gehouden met de leeftijd (overgang). 
Ben zelf ervaringsdeskundige op het gebied van het carcinoïd syndroom. 
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Reactie van lezeres van mijn boekjes 
 
Dag Didy,  
Bedankt voor je mailtje. 
Leuk om te horen dat je weer nieuwe boekjes hebt geschreven. 
Het boekje over de biogene aminen wil ik graag. 
Ik heb al meer van je boekjes over biogene aminen o.a. "Plantaardig levend voedsel 
gerechten" (arm aan biogene aminen) en het receptenboekje: "Biologische, 
veganistische en levend voedsel gerechten". Maar een nieuw boekje is altijd welkom. 
Met mij gaat het prima sinds ik me aan histaminevrij voedsel houd. Dat is nu zo'n 
11⁄2  jaar. Ik blijf mooi op gewicht, voel me goed, niet meer moe, wat wil een mens 
nog meer. Hartelijke groet. 
 
Opmerking Didy: De ‘biogene aminen’ hebben een negatieve invloed op lichaam 
(kanker), geest (depressiviteit) en gedrag (ADHD en autisme), als er sprake is van 
een intolerantie voor deze lichaamseigen stoffen zoals histamine, tyramine en 
serotonine. Vandaar ook mijn  boekjes: Ik ben wat ik eet en Ik sta op tegen kanker, 
waarin ik informatie geef over de relatie tussen voeding en gedrag, over het ontstaan 
van kanker ( o.a. een relatie met intolerantie voor biogene aminen) en het voorkomen 
van kanker (aanpassen voedingspatroon en voedselintolerantie opsporen etc). Mijn 
laatste boekje gaat over voedselintolerantie, de titel is Biogene aminen 
 
 
Reactie van Marsha, lezeres van mijn boekjes 
Marsha, één van de bezoeksters van de website en lezeres van syllabus en 
receptenboekjes, schreef het volgende, toen haar de vraag werd gesteld hoe het 
ging met haar astma.  
 
Afgelopen winter heb ik nul komma nul astmatische klachten gehad. Voorgaande 
winter was dat wel anders. Ik sliep elke nacht met een ui naast mijn bed en op een 
gegeven moment moest ik toch echt aan een pufje. Ik probeerde dat maar dacht: als 
ik hieraan moet, dan zal het nog slechter met me worden. Ik kreeg gelijk ontzettende 
hartkloppingen en dacht: dit neemt de oorzaak niet weg. Ik wil geen medicijnen, ik zal 
dan toch wel verkeerd eten. En inderdaad…want afgelopen winter heb ik niet eens 
een zakdoek nodig gehad en ben niet eens verkouden geweest. Nog wel grappig om 
te vertellen is dat ik ook een oproep kreeg van de dokter om een griepprik te halen 
omdat ik toch wel een vatbaar persoon ben omdat ik astma heb. Nou…mooi niet. 
Geen astma, geen griepprik, en niet ziek. Ik zou zeggen: iedereen op dit dieet want 
het is wonderlijk hoe juiste voeding zoveel ellende kan verhelpen. En tegelijkertijd 
ook heel logisch: we eten wat de natuur ons geeft. Haal het beste uit jezelf met deze 
voeding. We accepteren alles maar. Als je klachten hebt dan neem je daar iets voor, 
maar ik vind dat we meer aan ons zelf moeten twijfelen zo van: ik zal toch iets niet 
goed doen, anders had ik deze klachten niet. Ik weet hoe vreselijk het is om astma te 
hebben en ik gun iedereen zo ontzettend dat ze hier vanaf komen. In mijn geval is 
dat gelukt door glutenvrij en arm aan biogene aminen te eten. 
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Reactie van een lezeres (werkt met kinderen met gedragsveranderingen). Heeft 
bijna al mijn boekjes, deze reactie was op het boekje Ik sta op tegen kanker. 
 
NOU JA!!!!!!! 
 
GEWELDIG! 
Helder! 
Duidelijk! 
Zeer motiverend.. 
Compleet verhaal! 
 
.. en verbaasd dat je dat zo even uit je mouw schudt... 
(aan de andere kant niet, want wat ik al eerder zei.. je bent echt iemand met een 
schat aan informatie, alleen voor jou lijkt het misschien allemaal heel normaal.. 
maar gekgenoeg zijn de meeste mensen zo ver van de natuur komen te staan dat 
deze info dan uniek lijkt). 
  
Je manier van schrijven, hoe je dat hier gedaan hebt, neem je mensen aan de hand 
mee. Soms is dat nodig.. Ik denk dat jij daar de uitgelezen persoon voor bent.. en ik 
denk dat je met dit stukje een mooie voorzet maakt, dat mensen ook al een 
voorproefje krijgen over wat ze kunnen verwachten van jou in je begeleiding. 
 
Nogmaals.. echt geweldig. 
  
Ook hierbij gaat het weer alleen om mijn persoonlijke mening. Volg vooral je eigen 
gevoel en hart. Al eerder heb ik gezegd dat je mooie boekjes schrijft en dit is er weer 
1. Bedankt dat ik het ook nog eens mocht lezen ondanks dat ik het boekje al van je 
had mogen ontvangen. 
  
Fijne avond, 
Mirella 
 

Reactie van een lezeres van mijn syllabus Nieuw Leven en receptenboekje 
Al een aantal jaren ging het niet goed met mijn gezondheid. Ik had 
gewrichtsklachten, die begonnen in mijn vingers, later in mijn polsen om vervolgens 
uit te breiden naar de grotere gewrichten zoals schouders, heupen en knieen. Ik had 
steeds minder energie en voelde mij lichamelijk ziek. Steeds vroeg ik de huisarts om 
raad. Deze schreef direct medicijnen voor. Hierdoor verergerden mijn klachten. Ook 
heeft hij diverse keren een bloedonderzoek gedaan, maar dit zonder resultaat. 
 
Op een gegeven moment besloot ik het heft in eigen handen te nemen. Ik keek goed 
naar mijn voedingspatroon. Misschien was verkeerde voeding een oorzaak van mijn 
klachten? Hier begon mijn lange zoektocht naar herstel. Ik had inmiddels al van alles 
geprobeerd. Bij toeval kwam ik op de site van Didy terecht: www.levendvoedsel.nl. Ik 
herkende veel in haar verhaal, daarom besloot ik haar syllabus Nieuw Leven te 
bestellen. De tekst in de syllabus is zo duidelijk geschreven, dat je er direct mee aan 
de slag kunt en dat deed ik dus ook. Na twee weken merkte ik al een verandering en 
werd steeds enthousiaster over wat levend voedsel met jouw lichaam en geest doet. 
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Soms was het lastig om de juiste maaltijden samen te stellen. Maar… daar was Didy, 
met haar Nieuw Leven receptenboekje. Het is een feest! Ik kan niet anders zeggen: 
de maaltijden zijn eenvoudig klaar te maken, met als gevolg een heel goed resultaat. 
De gerechten zijn makkelijk naar jouw eigen idee aan te passen en zo heb je 
voldoende variatie. Het brengt je op nieuwe ideeën. Het is een goede manier om 
langzaamaan over te stappen op levend voedsel. 
 
Ik ervaar deze manier van eten niet als een dieet, maar als een gezonde, natuurlijke 
leefwijze. Ook al is het soms niet makkelijk, maar door de voedingsadviezen die zijn 
beschreven in de syllabus Nieuw Leven en de recepten, beschreven in het boekje, 
voel ik mij energiek en zonder pijn. Ik kan de syllabus Nieuw Leven en het Nieuw 
Leven receptenboekje iedereen aanraden. Je zult versteld staan van het resultaat! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Hennie 
 
Andere reacties van lezers vind je op mijn website. 
 
 
Tenslotte wil ik je nog even je aandacht vragen voor het supergezonde 
tarwegrassap. Door het jonge sprietachtige plantje, dat ontstaat na het kiemen van 
het tarwezaad, te persen, krijg je een heerlijke en gezonde tarwegrassap. Dit sap is  
rijk aan enzymen, vitaminen, mineralen en bio-energie. Bovendien bevat het  
chlorofyl. Deze stof heeft een anti-oxiderende en anti-carcinogene werking, reinigt 
het lichaam en versterkt het afweersysteem. Ik raad iedereen aan om af en toe een 
glaasje tarwegrassap te drinken. In combinatie met levend voedsel en supergezonde 
kiemen zul je voldoende energie hebben. Voor meer informatie kun je contact met mij 
opnemen. Het beste is om het sap versgeperst en op de lege maag te drinken. 
 
Met het sapje proost ik op een goede gezondheid voor allen! 
 
Didy van de Veer 
www.levendvoedsel.nl 
 
 
 
12. Samenvatting: Mijn eigen mening over het ontstaan van kanker – tumor 
 
Intolerantie voor de biogene aminen (vaak erfelijk bepaald). Een verhoogd histamine- 
en serotoninegehalte. Ontstekingen aan het slijmvlies, poreuze darmwand en andere 
klachten, verandering in gedrag en psychische klachten. Een ontsteking is een 
beschadiging van het slijmvlies, dus een zwakke plek. Er ontstaat opeenhoping van 
gifstoffen (histamine en serotonine en andere biogene aminen zoals tyramine). Deze 
hopen zich op, op de meest zwakke plek van het lichaam, daar waar het slijmvlies 
beschadigd is, waar een ontsteking is ontstaan. Uitscheidingsorganen moeten 
overwerken om de gifstoffen uit te scheiden. De organen en het afweersysteem 
worden steeds zwakker. Serotonine is een groeihormoon, een eiwit in het lichaam. 
 
Ziekte moet je zien als een chemische oorlog, een overlevingsstrijd om het lichaam 
weer in balans te brengen. Maar als er te weinig soldaten (zwak afweersysteem) zijn, 
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dan verliest men de oorlog. Als oorzaak van het carcinoïd syndroom kan dus de 
intolerantie voor ‘biogene aminen’ genoemd worden. Daarom scheiden de tumoren 
ook serotonine uit en is het histaminegehalte vaak te hoog bij het carcinoïd  
syndroom. Suiker, granen, alcohol, tabak en drugs en voeding die veel serotonine 
bevat, verhogen het serotoninegehalte. Bij intolerantie veroorzaakt serotonine de 
ontstekingsreactie (beschadiging van het slijmvlies). 
 
Kanker is een algehele verzwakking van het lichaam (te weinig soldaten). Het 
lichaam schreeuwt om goede hulp, om het zelfgenezend vermogen te stimuleren, om 
de organen te versterken en het afweersysteem sterk te maken, om zo te kunnen 
vechten tegen de ‘vreemde indringers’ en deze zo snel mogelijk op te ruimen. 
Wij kunnen het lichaam helpen door te letten op de voedselintoleranties, ons 
voedingspatroon aan te passen, gezond te eten en leven, positief te denken en 
handelen, te leren houden van onszelf en goed om te gaan met de emoties. 
Geef de moed nooit op, neem het heft in eigen hand, draag zelf de 
verantwoordelijkheid. Zie de arts als een hulpverlener, maar wees zelf actief, werk 
aan een sterk afweersysteem en stimuleer het zelfgenezend vermogen met 
natuurlijke voeding en middelen, dan pas kun je de strijd winnen en zal jouw 
gezondheid verbeteren. Ik wens je alle sterkte toe en van harte beterschap gewenst. 
Zoek hulp, samen ben je sterker en kun je het leed delen, maar ook de vreugde, die 
ontstaat, als het lichaam langzaamaan meer in balans komt (zie reactie lezeres). 
 
Al het goede wens ik je en blijf geloven in jezelf, verlies nooit de moed! Herstel begint 
bij bewustwording! Vergeet nooit deze zin: in een gezond lichaam kan zich geen 
ziekte manifesteren! Investeer in jouw gezondheid. Als je gezond bent, ben je rijk!!! Ik 
spreek vooral vanuit mijn eigen ervaring, die van de bezoekers en lezers van mijn 
website, artikels en boekjes. Begin vandaag nog, nu! Het is nooit te laat om te 
veranderen! Het leven is een zoektocht, maar echt de moeite waard! Het verrijkt jouw 
leven! Ik ben God eeuwig dankbaar, dat ik zoveel innerlijke wijsheid en inzicht heb 
mogen ontvangen en mijn ervaring nu mag doorgeven aan anderen, die nog 
zoekende zijn naar de oorzaak van hun klachten. Samen kunnen wij werken aan het 
verbeteren van jouw gezondheid! De mens is onderdeel van de natuur! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Didy 
www.levendvoedsel.nl 
 
 
 
 
 
 
 


