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Het lichaam heeft een blauwdruk voor gezondheid - is 
ontworpen om ziektes te voorkomen en een catastrofaal 

virus te elimineren. Het geheim van gezondheid is te werken 
met het inherente ontwerp van uw lichaam en optimale 

brandstof geven. Optimaliseer uw voeding en het lichaam zal 
doen waar het voor ontworpen is; zichzelf gezond houden. 

 
 
 
 

Inhoud: 
1 . Gezond Leven is zo simpel als 1-2-3! 
2. Geheim van gezond ouder worden in vizier. 
3. Het best bewaarde geheim van goede gezondheid! 
4. In 3 jaar tijd een geheel nieuw gezond lichaam. 
5. De natuurlijke geneeskracht van Xanthones. 
6. Natuurlijke COX-2 ontstekingsremmers. 
7. Aloë vera 
8. Beïnvloed uw gezondheid met gezonde gedachten. 
9. Mijn plan; 100 jaar oud worden! 
10. Voedingsstatus & CBS cijfers in grafiek. 
1 1 . Testimonials 
12. Wetenschap: het belang van aanvulling! 
13. Wie zou u allemaal kunnen helpen? 
 
 
Dit eBoek bevat informatie die al eerder gepubliceerd werd op mijn 
website www.uitdaging.net en de maandelijkse nieuwsbrief. De 
belangrijkste feiten zijn hier gebundeld. Het bevat informatie die 
iedereen zou moeten weten om de kans die een ieder heeft om te 
kunnen zetten in een bewuste keuze. De keuze om gezond oud te 
worden met kwaliteit van leven. Mag deze informatie bijdragen om u te 
motiveren en stimuleren gezonde beslissingen te gaan nemen. Wees zo 
vrij om dit eBoek aan een ieder te geven / mailen die u dierbaar is.  
- Henk Mutsaers 
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Gezond Leven is zo simpel als 1-2-3! 

Begin April (2007) stond er een klein berichtje in de krant dat mijn 
aandacht trok; “Liever goed voelen dan gezond oud volgens TNS NIPO. De 
meeste mensen vinden lekker in hun vel zitten belangrijker dan gezond 
blijven. Zestig procent zegt alleen maar op de gezondheid te letten om 
hierdoor meer van het leven te kunnen genieten. Volgens de 
onderzoekers blijkt de voorlichting over gezond gedrag zijn doel voorbij te 
schieten. Veel Nederlanders vinden dat de nadruk te veel ligt op de 
risico’s van ongezond leven”. 
 
Als je wat langer over dit bericht nadenkt dan denk ik dat de meeste 
mensen lam zijn geslagen door de vele negatieve en vooral tegenstrijdige 
berichten in de media. De ene keer is dit gezond en de andere keer weer 
dat, wie weet nog hoe het nu echt zit? Op den duur worden hele 
volksstammen allergisch en immuun voor deze slechte berichtgeving. Als 
je jezelf echter afsluit voor deze berichten kan de angst voor ziektes toch 
op de achtergrond blijven meespelen. Gezond leven is echter een stuk 
eenvoudiger als menigeen denkt en dat draag ik graag uit aan iedereen, 
.... die het horen wil! 
 
Gezond leven is echt geen leven van beperkingen en niets meer mogen. 
Iedereen weet dat autorijden een heel stuk veiliger is geworden met 
kreukelzones, veiligheidsgordels, airbag en ABS om maar een paar zaken 
te noemen. Zo zijn er ook voor uw en mijn gezondheid verschillende 
zaken die eenvoudig in het dagelijkse leven zijn toe te passen die het 
zelfde effect hebben op uw en mijn gezondheid.  
 
Kunt u zich voorstellen hoe het voor uzelf voelt als u weet dat u uw 
gezondheid optimaal beschermt? Lees deze laatste zin nog eens en sta 
daar eens echt bij stil!  
 
Onze realiteit doet ons denken dat ziektes voor velen niet te voorkomen 
zijn. Toch zijn er streken waar miljoenen mensen leven waar geen van al 
de ziektes die wij vrezen voorkomen of uiterst zeldzaam zijn. Wat doen zij 
anders dan wij? Met mijn kennis heb ik inmiddels het plan opgevat om 
100 jaar oud te worden met kwaliteit van leven. Het leven is immers veel 
te mooi om met beperkingen te leven. 
 

Geheim van gezond ouder worden in vizier 
 
Een internationaal onderzoeksteam onder leiding van prof. dr. Jan 
Hoeijmakers van het Erasmus MC en het bedrijf DNage, deed een 
belangrijke nieuwe ontdekking voor het beter begrijpen van veroudering. 
Zij brachten de natuurlijke overlevingsreactie in kaart van het lichaam bij 
DNA beschadigingen, een hoofdoorzaak van veroudering. Om de 
veroudering zoveel mogelijk te vertragen, investeert het lichaam minder 
in groei en ontwikkeling, maar stopt meer energie in reparatie en 
onderhoud. Dit is volgens de onderzoekers het geheim van gezond ouder 
worden. Er is hierover een publicatie verschenen in het gezaghebbende 
internationale tijdschrift Nature. Bij de door de onderzoekers in kaart 
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gebrachte overlevingsreactie onder invloed van DNA beschadigingen, 
vermindert het lichaam zoveel mogelijk het energiemetabolisme 
(verbranding van suikers en vetten) en stimuleert het de cellulaire afweer. 
Dit levert volgens hen aanwijzingen op langs welke wegen het ontstaan 
van ouderdomsziekten kan worden vertraagd. Hoeijmakers: “Wanneer het 
groeisysteem zuinig staat afgesteld en wordt gecombineerd met een 
goede verdediging tegen DNA-schade, dan kunnen meer mensen honderd 
jaar of ouder worden.” 
 

Bron: Persbericht Erasmus Universiteit. Dit bericht betreft een publicatie 
in Nature op 21 december 2006– 
 

Het geheim van goede gezondheid!!! 
 

Het best bewaarde geheim? 
Het overgrote deel van de bevolking is onbekend met een gezondheid 
fenomeen wat ELKE boer weet. De zuurgraad van zijn landbouwgrond, 
ook wel de pH waarde genoemd, moet de juiste waarde hebben anders 
groeit er minder op de grond en verdient hij dus minder geld. Is uw 
dokter onbekend met dit fenomeen of is dat nooit onderwezen in zijn of 
haar opleiding? De zuurgraad in uw lichaam is namelijk een zeer 
belangrijke oorzaak van uw gezond of ongezondheid! 
 
Wees je dokter te slim af! 
De pH is de waarde van de zuurgraad. De pH van een neutrale waterige 
oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben 
een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. 
Het concept pH is in 1909 geïntroduceerd door Søren Sørensen. 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. 
 
Onbekend met dit geheim? 
De afgelopen twee jaar heb ik de vraag; “Bent u bekend met de base en 
zuur balans”, op mijn website gesteld. Het overgrote deel antwoordde 
met; “Nee”. Op de vraag; “Heeft U dit al wel eens getest antwoordde 
bijna iedereen met; “Nee”. Toch worden dagelijks mensen geopereerd in 
het ziekenhuis zonder dat daar enige noodzaak voor bestaat omdat met 
deze kennis het probleem vaak in slechts een achttal weken kan worden 
opgelost. Persoonlijk was ik al 15 jaar bekend met de rol die voeding 
hierbij speelde. Via Anugama Tobias werd ik ook bekend met de werking 
van het lichaam in relatie tot de base en zuurbalans. Ik vroeg mij al lang 
af waarom ik over dit fenomeen nooit iets in de media heb gelezen en 
waarom de dokter dit nooit standaard bij iemand meet? Het antwoord is 
echter simpel; economische redenen! Het grootste deel van de 
adverteerders in de voedingsindustrie zal hier niet blij mee zijn waarbij 
het woord blij een understatement is. 
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Logaritmische schaal 
In de documentaire die ik op Internet zag van Ian Blair Hamilton - The 
Untold Truth About The Water You Drink – werd mij de impact van dit 
geheim duidelijk. Bij de meeting van de pH waarde wordt namelijk 
gebruik gemaakt van een logaritmische schaal (zie tabel) 
 

 
 
pH 7.4:menselijk bloed 
pH 7: zuiver water (neutraal) 
pH 6.6: melk 
pH 6: natuurlijke regen 
pH 5: licht zure regen 
pH 4.5: tomaten 
pH 4: zure regen, tomatensap 
pH 3: consumptie azijn 
pH 2.27: Coca Cola 
pH 2: citroensap 
pH 1: maagzuur, accuzuur 
pH 0: zoutzuur (1 mol/L) 
 
In de documentaire (Engelstalig) legt Ian Blair uit dat het lichaam een te 
hoge zuurgraad niet kan verwerken omdat anders de nieren dit niet 
zouden overleven (en U). Om u daarvoor te beschermen wordt dit 
‘tijdelijk’ opgeslagen in uw weefsel. Als er echter nooit de gelegenheid 
komt om dit gedoceerd te ‘verwerken’ omdat de aanvoer van zuren groter 
is dan die van basische stoffen blijft dit probleem zich opstapelen en wordt 
een voedingsbodem gecreëerd voor ziektes en gebreken. Ook stress 
maakt dat uw lichaam verder verzuurd, bovendien kan het lichaam minder 
zuurstof en andere essentiële voedingsstoffen opnemen als het verzuurd 
is. Tel hierbij het feit op dat we via de voeding veel giftige stoffen 
binnenkrijgen zoals pesticiden en medicijnresten en u weet waarom u ziek 
wordt. Problemen met de doorbloeding, de levenslijn van het lichaam, 
botontkalking, reuma en een grotere vatbaarheid voor alle virussen en 
infecties zijn het gevolg. 
 
Het geheim is nu bekend, ..... 
 
.... maar wat gaat u met deze informatie doen? 
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Wat elke boer weet en de dokter .... ? 
Hoe komt het nu eigenlijk, dat planten niet willen groeien als de pH niet 
geschikt is? Het antwoord heeft alles te maken met de voeding van de 
plant. De pH waarde bepaalt voor een groot deel hoe de 
voedingselementen die in de grond zitten zich zullen gedragen. Bij een 
bepaalde zuurgraad vormen sommige elementen andere verbindingen, die 
niet opneembaar zijn voor de plantenwortels. De elementen zitten dus 
nog wel in de grond, maar zijn niet meer beschikbaar voor de planten. 
Dat leidt dan tot gebrekverschijnselen die het eerst tot uiting komen bij 
die elementen waar de planten het minst van nodig hebben. Een 
voorbeeld: bloemkolen geteeld op te zure grond, vanaf pH lager dan 6, 
hebben vaak last van molybdeengebrek en krijgen dan draaihartigheid: 
de jongste blaadjes zijn gedraaid en gebobbeld en er vormt zich geen 
bloem. Hoewel de plant dus slechts zeer weinig molybdeen nodig heeft en 
er voldoende van dat element in de grond zit, lijdt de plant gebrek. Alle 
levensprocessen van bodem, plant, dier en mens worden door de pH 
beïnvloed. Men zou het nauwelijks geloven, welke rol de pH-waarde in het 
dagelijks leven speelt en welke betekenis men er aan zou behoren te 
hechten met betrekking tot de beoordeling van water, bodem, humus, 
mest en regen, van spijzen en dranken, bij de veevoeding, bij 
verteringsprocessen, bij de zuur ~ base huishouding.  
 
De strips om uw base en zuur balans te meten zijn te koop via link 
verwijderd of wellicht bij de apotheek maar dit laatste is niet zeker. Bij de 
grootste studie op het gebied van voeding, the China Study, kwam naar 
voren dat mensen die een plantaardig dieet gebruiken vrijwel vrij waren 
van al die ziektes die ons in de Westerse samenleving treffen. Ook deze 
studie is tot op heden niet ‘aan de grote klok gehangen’ in de media en 
door het voedingscentrum. Het nu is duidelijk waarom! Het verteld ons 
dat te veel voeding die wij kopen in de supermarkt ons lichaam doet 
verzuren. 
 
Afvallen. 
Het volgen van een gezond dieet met een goede base en zuurbalans heeft 
ook tot gevolg dat afvallen een vrijwel automatisch proces wordt. Zoals 
ook uit de voedingsstudie in China bleek hebben het aantal calorieën daar 
geen invloed op. Zolang je maar uit de juiste voedingsgroep – plantaardig 
– eet hoef je het op het gebied van calorieën niet zo nauw te nemen. 
 
Wat is de zuurgraad van onze voeding? eBoek Gezondheid Preventie 
 

In 3 jaar tijd een geheel nieuw gezond lichaam 
 
We hebben waarschijnlijk wel eens een dokter horen zeggen; Als je een 
goed gevarieerd dieet eet dan krijg je alles binnen wat je lichaam nodig 
heeft. Wij kunnen u vertellen dat ze gelijk hebben! Dit blijkt uit de grote 
deelname aan www.realage.com (wat wij kennen als je echte leeftijd). 
Meer als 100.000 mensen bleken inderdaad uit de dagelijkse voeding zich 
volkwaardig te kunnen voeden. Helaas bleken er 19 miljoen mensen te 
zijn die de test invulden en dit niet haalden. Een snel rekensommetje leert 
ons dat dus slechts een half procent het goede dieet gekozen hebben.  



Zorg dat uw gezondheid in de beste handen is, uw eigen handen! 
www.uitdaging.net 

De natuurlijke geneeskracht van Xanthones 

 
De Mangosteen is een tropische evergreen boom waarvan men denkt dat 
deze van origine van de Sunda eilanden en de Moluccas komen. De 
bomen die tussen de 7 en 25 meter hoog worden maken dat het fruit niet 
gemakkelijk te plukken is. In Azië is de Mangosteen bekend als de 
koningin onder het fruit. De buitenkant van de vrucht is hard en wordt 
zachter naarmate het rijpingsproces. De Mangosteen is zo’n 4 tot 6 
centimeter in diameter en bevat stoffen die insecten, bacteriën en 
virussen ontmoedigen om de vrucht aan te vallen. Deze zelfde 
phytochemicals geven de vrucht de karakteristieke paarse kleur. Deze 
kleurstoffen hebben antioxidanten waardes die de vrucht ook beschermen 
tegen ultraviolette stralen en vrije radicalen. Deze stoffen die gewonnen 
kunnen worden uit de schil worden xanthones genoemd. Mangosteen 
vruchten zijn vrij zeldzaam te koop in Westerse landen behalve dan 
verwerkt in vruchtendranken. Mangosteen mag niet geïmporteerd worden 
in de U.S als fruit. Als reden geeft men hiervoor aan dat men bang is dat 
de daarmee komende fruitvliegen de oogst in Amerika mogelijk kan 
aantasten. (?)  
 
Xanthones 
Dit zijn een nieuwe klasse biologisch actieve stoffen vergelijkbaar met 
flavonoids. Xanthones tonen voordelen op het gebied van allergieën, 
ontstekingsremmer, tuberculose, tumoren, antiplatelet (hart en 
vaatziekten) anticonvulsant (toevallen epilepsie) en beta adrenergie 
blocking (hoge bloeddruk).  
  
Er is tot op heden geen ander fruit bekend wat zoveel gezondheid 
voordelen geeft te zien als de Mangosteen. Als je dan weet dat het eerste 
wetenschappelijke artikel al geschreven werd door Jaques Garcin in 1697! 
Sindsdien hebben er al 50 medische onderzoeken plaatsgevonden naar de 
gezondheid voordelen van de Mangosteenvrucht. En het is de moeite 
waard om te onthouden dat met al die gezondheid voordelen het hier om 
voeding gaat en niet om medicijnen met al hun ‘bijwerkingen’ die vaak 
erger blijken te zijn dan de kwaal die bestreden moet worden.  
 

Natuurlijke COX-2 ontstekingsremmers 

 
Goed nieuws voor het voorkomen van ontsteking gerelateerde ziektes. 
 
Ontstekingsremmers 
Ontstekingsremmers kennen we als medicijnen die op zeer grote schaal 
worden toegepast bij ziektes als reuma, dementie, Parkinson, hart en 
vaatziekten, kanker, MS, Astma, Artritis, Crohn, Bechterew, en vele 
andere ziektes. Ontstekingsremmers verminderen de pijn maar hebben 
als ‘bijwerking’ dat ze kunnen leiden tot maagbloedingen en ze kunnen 
zelfs dodelijk zijn. 
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Waarom ontstaat een ontsteking? 
Een ontsteking heeft als doel het verwijderen van het schadelijke stoffen 
en het herstellen van de schade. Er bestaat wel eens de neiging om 
ontsteking en infectie door elkaar te halen, maar niet alle infecties gaan 
gepaard met ontsteking en lang niet alle ontstekingen worden veroorzaakt 
door infectie. Soms kan het aangetaste weefsel hersteld worden tot de 
oorspronkelijke staat, maar soms is dat echter niet mogelijk doordat het 
weefsel geen regeneratiecapaciteit heeft. (herstellend vermogen) In het 
laatste geval zal het beschadigde weefsel vervangen worden door 
bindweefsel wat te zien is als een litteken. Door de zwellingen die gepaard 
gaan bij ontstekingen ontstaat er pijn die vervolgens bestreden worden 
met pijnstillers maar die niet de oorzaak aanpakken. 
 
Oorzaak ontstekingen. 
Oorzaak van veel ontsteking gerelateerde ziektes zijn zowel onze 
onvolwaardige geraffineerde voeding en het vitamine en mineralen gebrek 
in de voeding. Bovendien speelt de combinatie van voedingsmiddelen die 
het lichaam laten verzuren (base en zuur balans) een grote rol. Het 
lichaam heeft een chronisch gebrek aan essentiële bouwstoffen om het 
natuurlijke mechanisme van ons immuunsysteem zijn werk te laten doen. 
Brandstofgebrek dus, zo simpel is dat. 
 
Natuurlijke ontstekingsremmer. 
Een exotische vrucht die van naturen remming geeft van de cox 2 
enzymen is de mangosteenvrucht. Dit wordt toegeschreven aan de 
zogenaamde xanthonen die men in de schil van deze vrucht in grote 
hoeveelheden aantreft. De schil van elke vrucht beschermt ons net als 
onze eigen huid tegen allerlei schadelijke invloeden. Xanthonen zijn 
biologische stoffen die in het plantenrijk niet veel voorkomen waardoor de 
mangosteenvrucht een zeldzaam gezonde werking heeft. 
 
De gezondheid zit in de schil van de mangosteen 
Zoals veel mensen bij een appel de schil niet mee opeten, wat wel het 
gezondste is na een afwasbeurt, zo eet men ook niet de schil van de 
mangosteen. De werkzame stoffen, xanthonen moeten dus uit de schil 
onttrokken worden. Van deze xanthonen zijn er inmiddels 200 bekend in 
de wetenschappelijke wereld waarvan er 40 worden aangetroffen in de 
schil van de mangosteenvrucht. 
 
Mangosteen vitamine vruchtendrank 
In een geconcentreerde vitaminedrank wordt dit product op de markt 
gebracht waarbij de mangosteenvrucht een belangrijk ingrediënt vormt. 
(onderzoek Yibing Wang M.D. PhD)  
 
 

Aloë vera 

 
De wetgeving omtrent vitaminesupplementen wordt steeds strenger. Er 
mag geen enkele claim gedaan worden ten aanzien van de werkzame 
bestanddelen van een natuurlijke stof ook al zijn er bewijzen genoeg in 
die richting. Gelukkig is het wel mogelijk een link te maken naar een 



Zorg dat uw gezondheid in de beste handen is, uw eigen handen! 
www.uitdaging.net 

onafhankelijke site die geen commerciële belangen hebben met een 
product op zich zodat u toch kennis kan nemen van de voordelen van het 
betreffende product. Helaas moet u dan wel de Engelse taal machtig zijn 
want vertalen en het op deze website plaatsen is VERBODEN bij de wet in 
het ‘vrije’ westen. Aan de links op deze website mag dan ook geen enkele 
claim ontleent worden ten aanzien van welk product dan ook. We helpen u 
alleen maar waardevolle informatie te zoeken op Internet  
 
Aloë vera komt waarschijnlijk oorspronkelijk uit het Arabisch Schiereiland. 
Tegenwoordig komt hij onder andere ook voor in het Middellandse 
Zeegebied, Indonesië en West-Indië. Op Barbados bevinden zich vele 
kwekerijen van deze plant. Het plantensap kan worden gebruikt als 
wondmiddel en tegen zonnebrand. Het wordt veel in cosmetica verwerkt. 
De winning vindt plaats door de bladeren af te snijden en het hieruit 
druppelende sap te verzamelen en in de lucht te laten drogen. 
 
Aloë vera is geen medicijn maar een voedingssupplement, dit gezegd 
hebbende, laat voeding uw medicijn zijn (Hippocrates). Een lijst met 
studies naar Aloë vera kunt u vinden via deze Google link: 
  
Aloë vera is een van de meest gebruikte ingredienten van cosmetica. 
Wetenschappelijke onderzoek resultaten vindt u via deze link: Aloë vera 
cosmetica dubbelblinde studies (Engelstalig)  
 
Zoek naar: voor het gebruik van Aloë vera in relatie tot Diabetes Type I & 
II  
 
Zoek naar: voor de relatie tussen Aloë vera en cholesterol.  
 
Acemannan is een ingrediënt dat gevonden wordt in de Aloë vera plant. 
Ontdek wat deze stof doet ten aanzien van de gezondheid preventie.  
 
Ik prijs mij gelukkig dat ik persoonlijk open stond om verder te kijken dan 
wat de ‘geneeskunde’ mij te bieden had. In de natuur is eigenlijk al 
eeuwen lang alles te vinden om gezond te blijven. Naarmate we in de 
Westerse ‘beschaving’ verder en verder van de natuur af zijn komen te 
staan denken veel mensen hun heil te moeten zoeken in de ‘wonderen’ 
van de farmaceutische industrie. Start met het gebruiken van natuurlijke 
onbewerkte voeding aangevuld met geconcentreerde natuurlijke 
ingrediënten door middel van voedingssuppletie en ervaar zelf de 
resultaten. Ik laat nu al sinds 2001 mijn bloed controleren op vitamine 
opname, een veilig gevoel om te weten dat je op de goede weg bent om 
je gezondheid optimaal te beschermen met de juiste voedingsstoffen, 
vitaminen, mineralen, enzymen en spoorelementen. Meer en meer 
mensen gaan ontdekken dat preventie het juiste en goedkoopste pad is 
om te bewandelen. 
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Beïnvloed Uw gezondheid met gezonde gedachten. 
 
De wet van de aantrekkingskracht. (The law of Attraction) 
Hoe zorgt er deze wet voor dat U uw leven zelf creëert? 
 
Volgens auteur James Allen; 
Je krijg niet wat je wilt maar je krijgt wat je bent. 
 
De wet van aantrekkingskracht begrijpen. 
Je vraag je wel eens af waarom er niet meer mensen rijk zijn, of voldaan 
over hoe hun leven zich ontwikkeld heeft? Waarom heeft iemand altijd 
pech en een ander nooit. Zouden zij dit door hun gedrag, voortkomende 
uit hun gedachten, over zichzelf afroepen?  
 
Veel mensen zich nog niet eens bewust van het bestaan van deze 
wetmatigheid. Bovendien denk ik ook dat je net als met alle dingen in het 
leven je ook op dit vlak moet oefenen om betere resultaten te krijgen. Je 
begint ook te zien waar het bij anderen fout gaat waar je zelf weer van 
kunt leren.  
Eenvoudig uitgelegd betekend het dit: Je komt ’s morgens uit bed en je 
hebt een pestbui. Je zult die dag gaan ervaren dat er allerlei dingen gaan 
gebeuren die jouw slechte stemming bevestigen of zelfs verergeren. Aan 
het einde van de dag denk je wellicht dat het beter was geweest om in 
bed te blijven. Aan de andere kant zal een goede stemming ook vele 
malen bevestigt worden door je omgeving.  
 
Wie bepaald nu of je in een slechte of goede stemming verkeerd? Jijzelf 
toch. Je kan toch op elk moment beslissen of iets wat je mee maakt je 
humeur kan of mag verstoren. Natuurlijk gebeuren er dingen waar je het 
niet mee eens bent maar er zitten steeds twee zijden aan de medaille. 
Ook mensen die steeds over een ziekte praten en denken zullen onbewust 
hun lichaam alleen maar zieker maken. 
 
Iedereen heeft het vermogen om de wereld om zich heen te veranderen. 
Ben je positief dan wordt je automatisch door positieve mensen omgeven 
of andersom. Als je weet dat elke materie beweegt, zelfs staal en glas dan 
kun je misschien ook wel voorstellen dat gedachten ook een vibratie 
voortbrengen. Deze vibratie is te verhogen met je concentratievermogen 
waardoor deze gedachten meer potentie krijgen. Omdat u de bron bent 
van deze gedachten programmeert u daarmee uw wil en verlangen. 
Naarmate deze vibraties sterker worden refereert u hieraan als uw 
‘gevoel’.  
 
Vergelijk deze wet met uw radio. 
U stemt af op een bepaalde zender omdat u die graag wilt ontvangen. 
Omdat u informatie zoekt of door bepaalde muziek een vrolijke stemming 
krijgt. Zo bepaald u met uw gedachten ook uw stemming, uw gezondheid, 
geluk en zelfs uw toekomst! 
 
Volgens de wet van de aantrekkingskracht is er een overeenkomst en 
verbinding met uw gedachten en de resultaten die u in het dagelijks leven 
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gaat ervaren. Deze sterke gedachten zwengelen uw verlangen aan die uw 
wil programmeert en vervolgens aanzet tot actie. Deze actie gaat leiden 
op zijn beurt tot de resultaten die u wilt. Zijn er echter dingen in uw leven 
die u beslist niet wilt maar waar u uw gedachten niet van af kan zetten 
dan zullen deze dingen zich in uw leven blijven herhalen, onherroepelijk.  
 
Uw en mijn gedachten hebben een magnetische kracht. 
 
Beginnen met de wet op de aantrekkingskracht om te zetten je voordeel. 
Als je deze vragen leest ga dan mentaal deze vragen beantwoorden. 
 
Wat voor soort relatie heb je? 
Ben je verliefd? 
Wat voor vrienden heb je? 
Hoe communiceer je met je familieleden? 
Wat is je inkomen? 
Hoe gaat het met je business? 
Hoe staat het met je gezondheid? 
Wat denk je over je eigen lichaam? 
 
De gedachten die aan je ontsprongen, de antwoorden die aan de 
oppervlakte kwamen voordat je ze kon stoppen zijn verantwoordelijk voor 
het programmeren van je huidige resultaten. Als je de resultaten niet leuk 
vindt zal je de gedachten moet veranderen. Daar gaat de wet van de 
aantrekkingskracht over.  
 
Hoe meer je bewust wordt van deze kracht ga je ook je bewustzijn 
vergroten en je gedachten sturen in de richting die je ook echt wilt. Je 
spreekt je gedachten ook uit, dit is wat ik wil! Je zult het verlangen voelen 
groeien om je gedachten steeds meer de goede richting in te sturen. Ook 
al zit je in een lichaam dat niet ideaal is, al rij je in een auto die je liever 
om de hoek parkeert, al heb je werk dat je liever niet zou doen. Die 
realiteit, het zijn heeft niets te maken met wat je zou kunnen zijn. Je 
gedachten, en je woorden zullen je niet gelijk brengen dat wat je wilt. De 
wet van de aantrekkingskracht zit hem vooral in de herhaling, hoe 
overtuigt je zelf bent van deze gedachten, je gevoel dat je daarbij hebt. 
Woorden alleen hebben geen kracht maar de emoties die je daarbij voelt 
versterken de vibraties en aantrekkingskracht. 
 

Mijn doel? 100 jaar oud worden ... . 
                           .. . . . met kwaliteit van leven! 
 
Hoeveel mensen hebben daar echt over nagedacht en ... doen daar ook 
dingen voor om deze respectabele leeftijd te halen. Laten we er wel bij 
stellen dat de cijfers van het CBS aangeven dat een mens gemiddeld met 
17 minder gezonde jaren leeft, echter mijn doelstelling is om ver, heel ver 
boven het gemiddelde uit te steken. 
 
Wat moet ik daar voor doen? 
Om je heen kijken en zien wat er gebeurd, daar kun je ten eerste al veel 
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van leren. Ik moet natuurlijk wat aan beweging doen. Roken heb ik nooit 
gedaan en ik begin steeds minder te begrijpen waarom mensen voor hun 
korte termijn ‘genot’ hun kostbaarste bezit schijnbaar moeiteloos 
opofferen. Of zouden zij hopen dat ze die uiterst zeldzame opa worden die 
100 jaar oud is geworden. Ik ken er persoonlijk tenminste niet één! Zo af 
en toe eens uit de ban springen kan geen kwaad maar verder ben ik 
matig met alcohol en drink door de week vrijwel nooit een druppel. Op 
mijn gewicht letten is geen enkel probleem als je gezond eet. Het helpt 
zeer zeker ook als je een positieve levenshouding hebt. 
 
Komt ouderdom met gebreken? 
De stelling; ouderdom komt met gebreken, daar ben ik het zeer zeker 
helemaal niet mee eens! Ik zie mensen die wel tot op hoge leeftijd actief 
en onafhankelijk van het leven kunnen genieten. Als zij dat kunnen dan is 
de vraag; “Wat moet ik ervoor doen om dat ook te bereiken?” 
 
Ontdekkingsreis naar goede gezondheid. 
Vanaf het moment dat ik eind tachtiger jaren lichamelijke klachten kreeg 
is mijn zoektocht naar de bron van gezondheid gestart. Allerlei 
tegenstrijdige informatie komt er dan op je af vanuit de media, via de 
‘gezondheidszorg’ en je eigen waarnemingen. Door het opzuigen en 
filteren van de juiste informatie kom je dan tot de slotsom die belangrijk 
is. 
 
Eigenlijk heeft iedereen een SPAM filter nodig om je te beschermen tegen 
de informatie die de voedingsindustrie, de farmaceuten, dokters en media 
over je heen uitstorten! 
 
De schokkende waarheid. 
Alles over gezondheid preventie lees je beslist niet in de krant. De media 
zijn met handen en voeten gebonden en bang om grote adverteerders te 
verliezen. De gezondheidzorg is even zo vaak een bedreiging voor je 
gezondheid als een zegen. Hiermee bedoel ik dat ik in geval van een 
ongeluk weer in elkaar gesleuteld kan worden, maar qua geneeskunde 
met als eerste en vaak enige wapen een medicijn heb ik geen enkel 
vertrouwen meer. Ik weet nu inmiddels met zekerheid dat dokters veel 
verstand hebben van ziektes maar geen notie hebben van gezondheid. Ik 
heb enkele testen gezien van dokters die voor hun eigen gezondheid een 
dikke onvoldoende haalden. Gezien mijn doel om gezond oud te worden 
moet ik daar dus niet zijn voor advies. Waarom niet? Ik ben er simpelweg 
van overtuigt dat de eerste stap naar gezond oud worden een goed en 
evenwichtig voedingspatroon is. Welke dokter kent u waar de eerste 
vraag is; “Wat eet en drinkt u elke dag zodat we de oorzaak van uw 
problemen eens onder de loep kunnen nemen?” Ik heb met een arts 
gesproken die zelfs zei niet geïnteresseerd te zijn in voeding. Ik wist niet 
wat ik hoorde toen hij dat zei. Die kun je dus beter niet als arts hebben. 
Hoe denkt uw dokter daarover? Gelukkig zijn er ook dokters die daar 
anders over denken maar die zijn wel zeldzaam! 
 
Geld besparen door gezonder leven. 
De beschikbaarheid van veel en gevarieerde voeding heeft veel goed 
gedaan voor de gezondheid. Maar hoeveel mensen eten die natuurlijke 
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producten in overvloed? De schijf van vijf is na al die jaren nog steeds 
geen succes en de reclame campagne van het voedingscentrum mag dan 
ook gezien worden als een totale mislukking, zeker als je weet dat er 
ongezonde producten in staan. Ik weet zeker dat er groepen mensen zijn 
die gezonder leven als de massa welke kunnen gaan aankloppen bij 
verzekeringsmaatschappijen om collectief korting te krijgen op hun 
ziektekostenverzekering. Het gebeurd namelijk al in Amerika en zal ook 
zeker een feit worden in Europa. En hoe was het ook al weer? Goed 
voorbeeld doet volgen als mensen beloond worden om gezond te leven. 
 
Moet je gewoon geluk hebben om oud te worden? 
Ik denk het niet nu ik kennis heb genomen van het artikel over de 
kwaliteit van de landbouwgronden en weet dat ons fruit en de groenten 
mede ook door economische belangen veel minder van kwaliteit is dan 50 
jaar geleden. Het advies om voedingssupplementen te gaan gebruiken 
werd al in 1936 gegeven op basis van deze feiten. Ik wist al sinds 1999 
dat onze voeding die je kan kopen in de supermarkt minder gezond was 
dan veel mensen denken. Nu ik kennis heb genomen van het boek van bio 
chemicus Paul Stitt “Beating the food giants” weet ik ook dan veel voeding 
de naam ‘levensmiddel’ beslist niet meer waardig is. En dan hebben we 
het over tenminste 50% van wat u in de supermarkt kunt kopen. 
Sommige producten zijn zelfs giftig voor uw lichaam bij grotere 
hoeveelheden. Ik weet ook met zekerheid dat 75% van de bevolking in de 
westerse samenleving niet aan hun minimum voedingbehoefte komen op 
het gebied van vitaminen, mineralen, enzymen en andere essentiële 
voedingsstoffen waar het lichaam dagelijks om vraagt. Ik weet ook dat 
iemand met een optimaal voedingspatroon nog gevonden moet worden! 
 
Mijn plan is simpel. 
De grootste gevaren in onze voedingketen probeer ik te vermijden. Om de 
een of andere reden ben ik ruim 15 jaar geleden gestopt met het 
gebruiken van margarine op mijn brood en dat blijkt achteraf een goede 
beslissing te zijn geweest om dat het gewoon zeer slecht is voor je 
gezondheid (License to Kill). Frisdrank neem ik uiterst zelden (suiker of 
aspartaam). Vlees neem ik nu veel minder en meer vis. Ik ben meer 
water gaan drinken, meer fruit, meer groenten en ben natuurlijk 
voedingssupplementen gaan gebruiken. Dit alles heb ik al vijf keer laten 
testen middels een standaart bloedtest en een intracellulaire vitamine 
opname test zodat ik steeds meer inzicht krijg in wat ik goed en fout doe.  
(verwijderd) 
 
Nabij Breda ligt het plaatsje Dorst waar op 4 augustus 2006 Jan van 
Sundert precies 100 jaar oud werd. De voormalige landbouwer leeft nog 
zelfstandig, naar het bejaardenhuis is voor hem nog geen optie. Op de 
vraag of Jan nog ouder wilde worden antwoordde hij met de wedervraag; 
“Hoe lang nog tot ik de oudste ben?” Bron het Kanton (note; heerlijke 
reactie toch) Een familielid van 88 is ook nog zelfstandig met het 
bijhouden van twee volkstuinen en in blakende gezondheid. Ook van hem 
een opmerking die ik geweldig vindt: “Ik merk het wel dat ik wat ouder 
begin te worden als ik op de fiets spring!” 
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Willen en Verlangen. 
Er zijn mensen die dit ook zouden willen ... maar waarvan hun verlangen 
tekort schiet waardoor ze die dingen waarvan ze weten dat ze slecht zijn 
toch blijven doen. Er zijn mensen die zelfs nooit nadenken over deze 
zaken en het allemaal maar onzin vinden of zelfs reageren met een 
opmerking als; “Je moet toch ergens aan dood gaan”. En er zijn mensen 
die graag ook mijn plan willen volgen. Dat is de tien procent club. Wilt u 
daar ook lid van worden? 
 
  
 
Zorg dat uw gezondheid in de beste handen is,  
je eigen handen want gezond leven geeft plezier. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voedingsstatus & CBS cijfers in grafiek. 
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Beide tabellen gecombineerd op de volgende pagina. 
 

 
Uit dit plaatje kunt u opmaken dat kleine verbeteringen in uw 
voedingspatroon al een grote winst te zien geeft. Met de SpectraCell 
vitamine analyse heb ik zelf al een keer een voedingsstatus gescoord 
van 93,4%. Dit betekend dat mijn kans om ziek te worden minimaal is 
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en daarmee ook mijn kwaliteit van leven! - HM 
 
Eerder verschenen eBoeken; 
* Geef je dokter ontslag, ga gezond leven. 
* Van leek naar ervaringsdeskundige 
* Gezond leven 
* Preventieve Gezondheid 
* Willen of Moeten 
* Pensioen 
Downloaden: http://www.uitdaging.net/artikel/downloads.html  
 
-  Henk Mutsaers update 23-04-2007 
 
 

Testimonials. 
 

Als voedingskundige/diëtist ben ik grootgebracht tijdens 
mijn studie met de overtuiging dat een gevarieerde, 
gezonde voeding alles bevat wat je nodig hebt. 
Jarenlang heb ik dit ook geloofd en gepropageerd. Later 
onderzoek leerde dat dit, inmiddels al jaren, niet meer 
het geval is.  
 
Door intensieve landbouw zijn de landbouwgronden 
verarmd waardoor ze veel minder mineralen bevatten: 
geen mineralen in de bodem, dan ook geen mineralen 

in de plant en dus niet op uw bord. Straling, luchtvervuiling en pesticiden 
zorgen ook voor een verminderde hoeveelheid vitaminen en mineralen in 
onze voeding in vergelijking tot 20-30 jaar geleden. Het telen van groenten 
en fruit op glaswol zorgt ervoor dat het groente en fruit dat daarvan 
afkomstig is alleen bevat wat er aan het substraat is toegevoegd dat wordt 
toegediend aan de planten. 
 
Ook het fruit dat uit andere landen afkomstig is bevat vaak niet de 
hoeveelheid vitaminen die we ervan verwachten. Zo komen veel 
sinaasappels groen aan in Nederland en gaan ze vervolgens door een 
ethyleen gasmachine om ze verder af te rijpen en hun oranje kleur te 
geven. De meeste vitamines van de sinaasappel ontstaan echter in de 
vrucht in de laatste fase van het rijpingsproces. 

 
De vraag is dus niet meer of supplementheren nodig is maar vooral 
welk supplement dan het beste is? 
 
In supermarkten en drogisterijen worden we ‘doodgegooid’ met producten 
waar het één of ander vitamine, anti-oxidant of probioticum aan is 
toegevoegd. Waarop moet u nu letten? 
 
Het mooiste is wanneer u kiest voor een vloeibaar supplement van 
natuurlijke afkomst. Ons lichaam herkent het gemakkelijkst een 
samenstelling zoals die ook in de natuur voorkomt. Bij een vloeibaar 
supplement worstelt uw lichaam vervolgens ook niet met een te vroeg of te 
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laat uiteenvallen van een capsule of tablet. Dat zorgt er immers voor dat 
niet alles wordt opgenomen en dus het lichaam weer verlaat. Een vloeibaar 
supplement van biologische afkomst is onmiddellijk herkenbaar voor het 
lichaam en direct op te nemen.  
 
Kies vervolgens voor een supplement waarbij zoveel mogelijk vitamines, 
mineralen en extra anti-oxidanten gezamenlijk worden aangeboden. 
Gezamenlijk versterken ze elkaar werking. Vrijwel iedereen weet 
bijvoorbeeld dat vitamine C beter wordt opgenomen in combinatie met ijzer. 
Dit principe geldt voor veel meer vitamines en mineralen.  
 
Geja Heinen, voedingskundige/diëtist, trainer en coach 
 
 

Wetenschap: het belang van aanvulling! 

 
In 1998 publiceerde the Journal of Medical Foods een evaluatie van vloeibare 
vitaminen en mineralen. Het doel van dit onderzoek was het bewijs dat er 
voorhanden was te verzamelen om te kijken of er voordelen zaten aan het 
gebruik van vitaminen en mineralen in vloeibare vorm. Een grote hoeveelheid 
studies werden ingezien en er werd vastgesteld dat vitaminen en mineralen in 
vloeibare vorm een hogere biologische beschikbaarheid hadden in het 
lichaam. De vloeibare supplementen zijn minder belastend voor de maag en 
ook beter inzetbaar bij kinderen en bejaarden. Meer informatie: the Journal of 
Medical Foods Volume 2 nummer 3 pagina 207 
 
Een van de meest gerespecteerde uitgaven, the Journal of the American 
Medical Association publiceerden een gebundeld onderzoek naar 40 jaar 
wetenschappelijke vitamine en mineralen studies in relatie tot ziektes. 
Uitgevoerd door onderzoekers van de Havard University toonde dat vitamine 
gebrek een duidelijke associatie hebben met chronische ziekten als kanker, 
hart en vaatziekten,  en osteoporose. Uit de studie kwam toen naar voren dat 
foliumzuur bij zwangerschap geboorte afwijkingen kunnen voorkomen. Een 
bevinding die nu helemaal geaccepteerd is in de medische wereld. Foliumzuur 
is eveneens behulpzaam in het voorkomen van bepaalde soorten kanker en 
onder andere behulpzaam in het voorkomen van hart en vaatziekten waneer 
men dit voldoende tot zich neemt op reguliere basis. Betreffende het nemen 
van vitamine E, de onderzoekers vonden bewijs dat dit een belangrijke 
antioxidant is en belangrijk voor het immuunsysteem. Ze vonden eveneens 
dat bij bepaalde mensen vitamine E ook een rol speelde bij hart en 
vaatziekten en het ontwikkelen van prostaatkanker. Vitamine D speelt weer 
een belangrijke rol bij het tegengaan van botontkalking en is eveneens 
belangrijk voor de beschikbaarheid van vitamine B12 en B6. Gebaseerd op 
deze bevindingen en de wetenschap dat mensen met een Westers eetpatroon 
onvoldoende essentiële bouwstoffen binnen krijgen via hun dieet beveelt men 
dan ook het dagelijks gebruik extra aanvulling aan. Meer informatie: the 
Journal of the American Medical Association 19 Juni 2002 
 
In een vrij recente studie onderzochten wetenschappers de effecten van 
xanthones die gevonden worden in het mangosteen fruit op menselijke 
leukemie cellen. Xanthones zijn voedingsstoffen uit de plant ook wel 
phytochemicals genoemd die bestudeerd worden voor hun medische en 
antioxidanten potentieel. Alle xanthones toonden een remmend effect op de 
foute celgroei. Meer informatie: the Journal of Natural Products, Volume 66, 
2003. 
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De noodzaak tot aanvulling met vitamine en mineralen supplementen werd al 
vastgesteld in 1936. Dit blijkt uit het rapport uitputting van onze 
landbouwgronden. Meer informatie: 
http://www.uitdaging.net/gezond/landbouw.html  
 
Een onderzoek met Intracellulaire vitamine testen uitgevoerd door het 
SpectraCell laboratoruim onder 89.625 mensen toonde dat 40% van de 
geteste personen een gering tekort hadden aan essentiële voedingsstoffen. 
Geringe tekorten leiden na jaren tot een ziekte of gebrek. 35% van de 
onderzochten mensen hadden een ernstig tekort. 15% toonden een kleine 
voldoende en slechts 10% een ruime voldoende. Van alle supplementen 
gebruikers toonden 50% nog steeds tekorten. De oorzaak van blijvende 
tekorten kan gezocht worden in de kwaliteit van de producten, de slechte 
stofwisseling waardoor men extra dient te gebruiken of het blijven volgen van 
een ongezonde leefstijl.  
 
Vitamine C en E reduceren het risico op Alzheimer. 
John Hopkins University onderzoekers rapporteerden dat het innemen 
van Vitamine E en C in combinatie de ziekte van Alzheimer zowel 
reduceerden als voorkomen. Dit werd vastgesteld onder een grote 
groep die een hoge dosering van beide vitamines gebruikten. Meer 
informatie: the Archives of Neurology, Volume 61, Januari 2004 
 
 
Voedingssupplementen studie 
Studie antioxidant suppletie naar het effectieve opname capaciteit. Meer als 
100 miljoen Amerikanen consumeren dagelijks vitamine supplementen. De 
meeste nemen deze supplementen zonder medisch advies, mogelijke 
medicijnen interactie en kennis van de voordelen en mogelijke schadelijke 
werking. Dokters worden vaak gevraagd naar de optimale dosis van 
antioxidanten. Ook krijgen zij veelvuldig vragen naar aanleiding van een 
recent artikel in een magazine, krant of andere media. De groeiende 
wetenschappelijke en publieke interesse in de rol van antioxidanten is sterk 
gestegen. Ook studies met name tot het gebruik van antidepressiva en 
chemotherapie in relatie tot interactie met vitaminesupplementen. Kennis 
over de optimale opname van antioxidanten is dan ook nog steeds niet 
bekend, mede door de biochemische individualiteit van iedere persoon. 
 
Huidige normen te laag 

De huidige norm (ADH) (Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid) in de US 
aangeduid als Recommended Daily Values (RDV’s) is bedoeld om voldoende 
bouwstoffen binnen te krijgen om niet ziek te worden. Tegenovergesteld is de 
insteek om optimale voeding, vitamine, mineralen, antioxidanten etc op te 
nemen om de algehele gezondheid te verbeteren en de kans op ziektes te 
minimaliseren. Hoewel deze normen nog moeten worden vastgesteld geven 
vele onderzoeken al aan dat deze aanmerkelijk hoger liggen dan wat nu de 
(ADH) en (RDV’s) aangeven. Nieuw onderzoek naar deze mogelijkheden 
schept altijd weer andere vragen, tegenstrijdige denkbeelden, belangen en 
conclusies. Meer informatie: http://www.uitdaging.net/gezond/studie.html  
 
Voeding voor uw gedachten. 
Er zijn bedrijven die ons doen geloven dat hun producten gezond en veilig zijn. 
Vele mensen kunnen simpelweg niet geloven dat bedrijven, en daarmee dus 
mensen, in staat zijn voor puur winstbejag de volksgezondheid in de 
waagschaal te stellen. En toch is dit waar en liggen er in elke winkel duizenden 
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producten waarvan men weet en ook is aangetoond dat ze ongezond en zelfs 
op termijn levensbedreigend zijn. Door deze producten te blijven kopen omdat 
ze lekker zijn, goedkoop of gemakkelijk vanwege tijdgebrek zijn we met zijn 
allen ons eigen doodsvonnis aan het ondertekenen. Wij graven ons graf met 
een vork. Wat er tegen te doen is? Gewoon die producten boycotten, wij als 
consumenten hebben meer macht dan welk bedrijf dan ook en elke steentje, 
ook uw, wat daaraan bijdraagt dwingt deze bedrijven tot verandering. Wij met 
zijn allen hebben meer macht als zij die met slechts enkelen zijn. Maar dan 
moet u eerst wel weten waar op te letten. Samen maken we er een betere 
wereld van. http://www.uitdaging.net/gezond/voeding_nws.html  
-Henk Mutsaers 
 

Wie zou u allemaal kunnen helpen?  

 
Ik zou graag van uw hulp gebruik willen maken, want,.... 
De sleutel naar gezondheid heeft U zelf in de hand. 
 
……. U zou deze sleutel ook door kunnen geven aan anderen. 
 
Gezondheid: 
Er is een weg terug, terug naar de natuur. Simpel en Effectief! 
De sleutel naar gezondheid heeft U zelf in de hand. 
 
Gezondheid is simpel te bereiken door te beginnen om onze 
denkbeelden te herzien. Wat ik dacht bleek niet de waarheid! Ons 
geheugen is net als die oude harde schijf van de computer, 
onsamenhangende informatie die we moeten bundelen tot een 
begrijpelijk geheel. Op die schijf staan nog achterhaalde denkbeelden, 
geruchten, angst en twijfel maar ook een verlangen tussen de vele 
beschadigde sectoren. Als je echter weet dat de geschiedenis zich vaak 
herhaald dan is daar ook veel te leren. 
 
Gezondheid is niet meer als logisch denken. 
Iedereen weet dat je zonder brandstof te tanken met je auto aan de 
kant van de weg komt te staan. Je kan het nog enigszins uitstellen 
door langzaam en behoedzaam te gaan rijden maar uiteindelijk komt 
je voertuig onherroepelijk tot stilstand. Je lichaam reageert niet 
anders. Bij een tekort aan brandstof moet je het met wat minder 
energie rustiger aandoen, ook al heb je nog wel ergens een reserve 
tank, uiteindelijk wordt je ziek en kan ook jouw motortje er abrupt 
mee stoppen. Iedereen weet dat je geen minuut zonder zuurstof kan, 
geen dagen zonder water. Waarom denken we dan toch ons lichaam te 
kunnen uithongeren door dagelijks kunstmatig samengestelde 
fabrieksvoeding te nuttigen? 
 
De smaak van gezondheid is vaak een herinnering. 
Vroeger hadden we seizoen gebonden groenten en fruit die de zon 
nodig hadden om te rijpen waardoor deze voeding rijk was aan 
vitaminen. Nu heeft men de zon vervangen voor kunstlicht en de 
landbouwgrond die rijk zijn aan essentiële bouwstoffen, waarvan de 
wetenschap het samenspel nog niet geheel kent, vervangen door 
steenwol. Gelooft u nu werkelijk dat onze voeding nog voldoende 
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bouwstoffen bevat om uw motortje feilloos tot in lengte van dagen te 
laten lopen? En dit zijn slechts de ‘natuurlijke voedingsmiddelen’. De 
supermarkt staat werkelijk bol van de voorverpakte kunstmatig 
geproduceerde voeding die vol zit met chemische ‘hulpstoffen’ waarvan 
al bekend is dat ze ons lichaam vergiftigen. Plastic voedsel! Maar 
iedereen weet uit ervaring hoe onze voeding vroeger smaakte als we 
weer eens op vakantie zijn in een warm zonovergoten land waar nog 
voeding wordt geproduceerd op de natuurlijke manier. Gek hé dat een 
mediterraan dieet zo gezond is? 
 
Weg gezondheid. 
En dan komt de dokter in beeld, die man of vrouw waarvan men 
vroeger zei dat die medicijnen gestudeerd had. Inderdaad zo 
vertouwde mij een arts persoonlijk toe, “Ik wist alles van ziektes en de 
medicijnen die ik daar voor kon gebruiken maar totaal niets over 
gezondheid”. Uit de grootste dieet studie ooit gedaan; the China 
Study, blijkt onomstotelijk dat bij gebruik van een hoofdzakelijk 
plantaardig dieet mensen tot op hoge leeftijd gezonder leven als in 
onze ‘ontwikkelde’ Westerse maatschappij. Dit is echter niet wenselijk 
voor de farmaceutische ‘geld verdien industrie’ dat u dit weet vandaar 
dat de media en het voedingscentrum hierover zwijgen als het graf. In 
mijn optiek is de dokter er alleen maar voor lichamelijke gebreken 
zoals bijvoorbeeld veroorzaakt door een ongeluk. De chemische 
‘wondermiddelen’ zijn vooral voor de mensen die hardnekkig alle rode 
seinen blijven negeren om hun leefstijl aan te passen. (Veel mensen 
die 'erfelijk' belast zijn zouden beter afzijn met een optimaal 
voedingspatroon in plaats van de 'geneesmiddelen' die de gezondheid 
verder slopen) 
 
Hersenspoeling 
Begin Mei (2007) luisterde ik naar Radio Donna in België waar ik een 
reclamespot hoorde betreffende een medisch probleem. Voor dit 
probleem bleek een ‘oplossing’ te bestaan in de vorm van een 
medicijn. Reclame maken voor medicijnen is verboden bij de wet in 
Europa, vandaar dat er subtiel verteld werd; “Spreek er met uw dokter 
over”. In de chemische denkbeelden van de farmaceutische industrie 
komen we steeds verder van de natuur af te staan. Dit zelfde kunnen 
we zeggen van onze voedingsketen die bol staat van de eveneens 
chemische ‘hulpstoffen’. Bovendien komt de dokter vaak pas in beeld 
als er een gebrek is, .... of men is reeds ziek. De dokter is dan vaak 
pas te laat ingeschakeld voor preventie! 
 
Tegen het reclame geweld van deze twee grootmachten kunnen 
we echter tegengas geven U en Ik! 
 
Wat is er mis met de 'gezondheidszorg'? 
Het beloningsysteem voor artsen deugt niet. Ze worden niet beloond 
om mensen gezond te houden maar om de wachtkamer zo vol 
mogelijk te houden. De zorgverzekering combinatie UVIT (Unive – VGZ 
– IZA – Trias) stellen dat de kosten omlaag kunnen als men niet meer 
concurreert op prijs maar op kwaliteit. (Telegraaf Mei 2007) In het 
huidige beloningsysteem zullen artsen daar nooit aan meewerken want 
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dan gaan ze minder geld verdienen. Komt u over drie maanden nog 
maar eens terug dan gaan we verder kijken is soms / vaak de 
mogelijkheid nog een factuur te kunnen schrijven. Nu zijn dokters op 
zoek naar een mogelijk gebrek of ziekte om te kijken of ze u kunnen 
behandelen. (lees: geld aan u kunnen verdienen) Het kan ook anders; 
Geef artsen een vaste beloning per patiënt die ze gezond kunnen 
houden en bij elke ziekte of gebrek krijgen ze minder uitbetaald over 
deze patiënt in verhouding tot de kosten van de behandeling. Zal 
zoiets mogelijk zijn? Ik denk het niet want dan vallen alle 
farmaceutische bedrijven uit de top 10 van de Fortune 500. In Amerika 
is recentelijk gebleken dat de Farma bedrijven ook moeiteloos 
wetgevingen kunnen doordrukken en tegenhouden. De jarenlange 
sponsoring in het politieke circuit tijdens de verkiezingen heeft zijn 
uitwerking niet gemist!! 
 
Nog zo'n goed bewaard gezondheid geheim! 
Dorothy Merritt, M.D. wist in haar kliniek in Amerika door het testen en 
optimaliseren van het voedingspatroon van 500 patiënten in slechts 
één jaar de kosten van de kliniek met 50% te verminderen en het 
medicijngebruik tussen de 68% en 81% omlaag te brengen. Wat denkt 
u dat dit betekende voor de levenskwaliteit van de betrokken mensen? 
 
- Hoe scoort de dokter met zijn eigen gezondheid? 
Met de SpectraCell Intracellulaire vitamine opname test wordt 
onomstotelijk duidelijk hoe het gesteld is met het vitaminetekort van 
de Nederlanders. Terwijl de meeste mensen via Google zoeken op de 
woorden combinatie: overdosis vitamine, heb ik nog niet één keer een 
test gezien die over de gehele linie voldoenden te zien gaf om over 
ruime voldoendes nog maar te zwijgen. Vijf, tien, twintig jaar 
vitaminegebrek kan maar tot één ding leiden, gebreken en ziektes. 
Dus vitaminegebrek vanaf de geboorte kan op jonge leeftijd al tot 
ernstige problemen leiden. 40% van alle testen geeft tekorten te zien. 
35% zeer ernstige tekorten. Dat is samen dus 75%!! Tot op heden heb 
ik vijf artsen gehad die zich zelf hebben laten testen waaronder een 
Natuurarts en een Orthomoleculair arts, ALLEN scoorden een 
onvoldoende. Er was één medicus die niet verder kwam als schoolcijfer 
2,5! 
 
Kun je nog normaal leven? 
Het is niet meer mogelijk om normaal te leven als we al die chemische 
zaken honderd procent willen vermijden. Het minste wat we echter wel 
kunnen doen is de ergste bedreigingen voor de gezondheid te 
vermijden en de gebrekkige kwaliteit aan te vullen met een 
hoogwaardig voedingssupplement. Voor diegene die het vermoeden 
hebben ook erfelijk belast te zijn bestaat er een intracellulaire vitamine 
opname methode die de persoonlijke voedingsbehoefte in kaart 
brengt. 
 
Wat kunt u doen? 
Met tussen de 4.500 en 9.000 bezoekers per week op mijn website(s) 
doe ik een oproep aan al die lezers om uw vrienden en relaties te 
wijzen op het bestaan van de uitdaging.net nieuwsbrief  
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Op zoek naar gezondheid. 
Miljoenen mensen, alleen al in Nederland, zijn dagelijks op zoek naar 
de oplossing voor grote of kleine problemen met hun gezondheid. De 
‘gezondheidszorg’ heeft ondanks het steeds hogere prijskaartje wat 
aan deze ‘zorg’ hangt bewezen dat ze volledig falen!  
 
De oplossing is echter uiterst SIMPEL, .... maar pas op het moment 
dat u het probleem van vitamine Gebrek dodelijk serieus gaat nemen. 

 
Gaat U ook helpen? 
 
-Henk Mutsaers 
 
P.S. Van de dokters mag u niet teveel verwachten, hoewel er steeds 
meer positieve geluiden komen uit die hoek, zij zitten gevangen in hun 
systeem. De persvrijheid wordt bepaald door het bestedingspatronen 
van de grote adverteerders. De politiek (?), met het instemmen van de 
vitamine wetgeving heb ik daar persoonlijk geen enkel vertrouwen in. 
Als wij zelf niets doen, U en Ik dan wordt onze gezondheid verkwanselt 
door de voedingsindustrie en de farmaceutische industrie berooft ons 
van ons geld met hun chemische oplossingen! Hoog tijd voor actie! 
 
P.P.S. Het sleutelwoord voor gezondheid is eigen verantwoording! 
 
Handige links: 
Vitamine informatie:  
http://www.uitdaging.net/gezond/vitamine_A_B_C_E.html  
 
Voeding:  
http://www.uitdaging.net/index_voeding.html  
 
Framingham Studie:  
http://www.uitdaging.net/gezond/studie-usa.html  
 
Wie kunnen wij geloven?:  
http://www.uitdaging.net/gezond/wie_geloven.html  
 
Voedingssupplementen F.A.Q:  
http://www.uitdaging.net/faq/suppletie.html  
 
Disclaimer:  
http://www.uitdaging.net/artikel/disclaimer.html 


