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Inleiding
Tijdens mijn vakantie heb ik met veel 
plezier boeken gelezen van Dr. David 
Servan-Schreiber. In mijn vorige 
nieuwsbrief heb ik daar al aandacht 
aan besteed. Hierin besprak ik het 
boek “Uw brein als medicijn”. In dit 
boek kun je lezen dat de schrijver 
kankerpatiënt is. Zoals velen van jullie 
weten ben ik zelf ook kankerpatiënt. 
Het was voor mij dus eigenlijk een 
must om ook dit boek van deze 
hoogleraar/psychiater te lezen. Ik ben 
enorm onder de indruk geraakt van 
zijn gedegen aanpak, met de vele 
wetenschappelijke onderzoeken die 
hij in dit boek heeft verwerkt.

De opzienbarende zoektocht 
van kankerpatiënt Servan-
Schreiber
De Franse psychiater David Servan-
Schreiber is dertig jaar als hij kanker 
krijgt. De behandeling (operatie en 
chemokuren) slaan aan en hij lijkt 
genezen. Maar vijf jaar later slaat de 
ziekte opnieuw toe. Dat is het begin 
van een wetenschappelijke zoektocht 
met een opzienbarende uitkomst.    

Hij schrijft een fascinerend boek over 
zijn zoektocht met als hoofdconclusie:
Gezonde voeding en een gezonde 
leefstijl zijn van groot belang in de 
strijd tegen kanker, veel meer dan de 
gemiddelde specialist beseft en 
toegeeft.

De zwakke plekken van 
kanker
Kankercellen groeien het best in 
jonge, nieuwe bloedvaten (haarvaten). 
Zij eisen alle zuurstof in deze cellen 
op om de tumor te laten groeien. 
Er is iets aan te doen: 
* het immuunsysteem beter laten 

werken 
* het lichaam weigert om de 

ontsteking te produceren
* de bloedvaten weigeren zich te 

vermenigvuldigen. 
Een cancereuze tumor kan niet 
groeien als hij er niet in slaagt om 
bloedvaten om te leiden voor eigen 
gebruik.

Angiogenese = groei van veel nieuwe 
bloedvaten die een tumor nodig heeft 
om te groeien. 
Groene thee blokkeert het 
binnendringen van kankercellen in 
weefsels en angiogenese.

Meer dan 1:6 gevallen van kanker is 
rechtstreeks verbonden met een 
toestand van chronische ontsteking.

Conclusie:
Door onze kostbare immuuncellen te 
stimuleren, door ontstekingen te 
bestrijden (met voeding, lichamelijke 
beweging en emotioneel evenwicht), 
door op te treden tegen de 
angiogenese, kunnen we proberen de 
verspreiding van kanker tegen te 
gaan. Samen met de conventionele 
behandelwijzen kunnen we ons eigen 
lichaam inzetten.
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Stress en kanker
Ook gaat David uitvoerig in op de 
relatie tussen leefstijl en kanker. Hij 
beperkt zich vooral op zijn 
onderzoek en eigen inzichten die hij 
in de loop der jaren heeft opgedaan. 

Als uitgangspunt legt hij uit dat het 
slechte kankerzaadje in de vorm van 
een afwijkende cel gewoonlijk tussen 
de vijf en veertig jaar kost om uit te 
groeien tot een aantoonbare 
kankertumor. We kunnen niet stellen 
dat een psychisch trauma de enige 
oorzaak kan zijn van kanker.

Gevoelens van onmacht vormen een 
voedingsbodem voor kanker
Uit een groot onderzoek met 
ratten is het volgende gebleken: 
Ratten waren geïnjecteerd met 
kankercellen. Vervolgens werden zij 
verdeeld in 3 groepen. Ratten in de 
groepen 2 en 3 kregen allemaal 
elektrische schokken toegediend die 
stress veroorzaakten. Groep 3 had 
de controle door aan de schokken te 
ontkomen. 

De ratten in groep 1 overwonnen 
54% tumoren, groep 2 slechts 23% 
en de laatste groep 3 zelfs 63%.
Dit onderzoek toont aan dat 
wanneer wij onze stress onder 
controle krijgen we mogelijke 
tumoren kunnen overwinnen.

Uit een ander onderzoek wordt de 
factor stress nadrukkelijk bevestigd. 
David verwijst naar een studie onder 
vrouwen met borstkanker. De helft 
van de ondervraagden bleken ervan 
overtuigd te zijn dat hun ziekte het 
gevolg was van stress waarmee ze 
niet konden omgaan. Ook artsen zelf 
hebben steeds psychologische 
oorzaken verbonden met kanker.

De stelling van David is dat 
stressvolle situaties niet zozeer 
kanker veroorzaken maar wel de 
ziekte de gelegenheid kunnen bieden 
om zich te ontwikkelen.

David noemt ook een boek van twee 
collega artsen “Eten tegen kanker”

Stress
Stress beïnvloedt mensen fysiek, 
mentaal en emotioneel. Volgens het 
Amerikaanse Stress instituut zijn 
ongeveer 90% van alle 
gezondheidsproblemen gerelateerd 
aan stress. Te veel stress kan (mede) 
de oorzaak zijn van vele 
gezondheidsproblemen zoals hart-en 
vaatziekten, hoge bloeddruk, 
beroertes, depressie en 
slaapstoornissen.

HeartMath
Onderzoek bij het Instituut van 
HeartMath heeft aangetoond dat 
wanneer u bewust naar een positieve 
emotie verschuift, uw hartritme 
onmiddellijk verandert. Deze 
verschuiving in het hartritme creëert 
een gunstige reactie van neurale, 
hormonale en biochemische 
gebeurtenissen die het hele lichaam 
ten goede komen. Deze effecten zijn 
direct en langdurig.

HeartMath biedt het Stress Reductie 
Programma (SRP) aan. Het SRP is 
een manier om optimaal in balans te 
komen. Het is een methode die 
eenvoudig aan te leren is. In zes 
sessies wordt aan de hand van een 
persoonlijk werkboek met u gewerkt 
aan uw welbevinden.

Sessie 1.                                                       
- Inventarisatie stressbronnen 
- doelen voor hantering 
- emotionele landschap 

Sessie 2 
- Oefenen met de Neutral

Sessie 3
- Oefenen met de Quick Coherence

Sessie 4
- Oefenen met de Heart Lock-in 

Sessie 5
- Oefenen met de Freeze Frame

Sessie 6
- Terugblik en opmaken Persoonlijk 
Actieplan

Resultaten
Enkele praktische resultaten van het 
SRP programma:
- meer energie en vitaliteit
- minder stress (en lagere bloeddruk)
- meer emotionele balans
- beter slapen
- betere concentratie
- betere schoolprestaties

Informatie
Mocht u na het lezen van deze 
nieuwsbrief geïnteresseerd zijn 
geraakt neem dan vrijblijvend 
contact op.

Vraag nu vrijblijvend een stresstest 
aan.

bezoek mijn website:
http://www.highcoaching.nl

stuur een mail naar:
hooglugt@highcoaching.nl

volg mij op Twitter:
HooglugtJohan

of bel naar 06-39558109
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