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gezondheid & zorg
Normaal, tot de prik
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Andrea Oskam (41) uit Amsterdam.
Directiesecretaresse. Momenteel
huisvrouw:
“Over een half jaar zal mijn zoontje
Sep een ofﬁciële diagnose krijgen,
waarschijnlijk klassiek autisme.
Hij wordt nu geobserveerd op het
medisch kinderdagverblijf. Hij is
drie jaar, kan niet praten en maakt
moeilijk contact.
Sep was een gezonde baby die zich
normaal ontwikkelde. Met tien
maanden lachte hij veel en maakte
gewoon oogcontact. Totdat hij met
veertien maanden de BMR-prik
kreeg, tegen de bof, de mazelen en
de rode hond. Drie dagen later was
het mis: hij keek raar uit zijn ogen
en was voortdurend ziek.
‘Het gaat wel over’, zeiden ze overal, maar Sep kreeg steeds meer
autistische trekken. Hij begon met
zijn armen te ﬂadderen en maakte
geen oogcontact meer.
Niemand – huisarts noch kinderarts en consultatiebureau-arts – gaf
toe dat het aan de vaccinaties kon
liggen. De afgelopen jaren heb ik
uren per dag naar informatie
gezocht, vooral op het web. Zo
kwam ik bij de Cease-therapie uit.
Nu ben ik er van overtuigd dat de
giftige bestandelen in vaccinaties,
zoals aluminium, teveel waren
voor Sep’s immuunsysteem. In juni
is hij met de Cease-therapie begonnen en we zijn er nog lang niet,
maar ik zie al resultaat. Sep maakt
weer oogcontact en krijgt meer
aandacht voor zijn omgeving. Ik
weet niet of het door de homeopathische korreltjes komt, de vitaminen, visolie of zink van de therapie. Het kan me ook niks schelen,
als Sep maar vooruit gaat.
Ik weet nog dat Sep zich destijds
enorm verzette tegen de BMR-prik.
Met drie man sterk hebben we hem
vastgehouden. Iedere dag heb ik
weer dat beeld voor ogen, en dan
voel ik me schuldig.”

van het RIVM leidt uitstel tot minder
bescherming tegen de ziektes.”
Tijdens de Cease-behandeling, die
twee tot drie jaar duurt, wordt een
autistisch kind regelmatig ‘ontstoord’ met een homeopathische verdunning van een mogelijke boosdoener. Reageert het hier heftig op, dan
is de oorzaak opgespoord. “Ik herinner me een autistisch kind dat tij-

dens het ontstoren last kreeg van
diarree”, schrijft Smits. “Deze diarree
gaf zijn systeem zoveel lucht, dat zijn
autisme bijna meteen verdween.”
“De werking van de Cease-therapie
is nog niet wetenschappelijk aangetoond” zegt Brands. “Maar als je met
je eigen ogen ziet dat een kind met
autisme zó opknapt, dan is er toch
ergens een verband?”
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tijd een groot voorbeeld is. Inzage in
de analyse die Smits van zijn behandeling van de kinderen maakte,
blijkt om privacyredenen niet mogelijk. Ook lukt het niet om een van de
‘genezen’ personen te spreken.
In zijn boek ‘Autisme, de wanhoop
voorbij’, verplichte kost voor iedereen die de vijfdaagse cursus tot Cease-therapeut volgt, schrijft Smits:

“De meeste autistische kinderen zijn
te genezen omdat hun hersenen niet
beschadigd zijn, maar geblokkeerd.”
De blokkade kan volgens hem ontstaan door een opeenstapeling van
‘giftige stoffen’, zoals paracetamol,
neusdruppels of in een plastic ﬂes in
de magnetron opgewarmde melk.
Tot de belangrijkste autisme-veroorzakers behoren volgens Cease-be-

handelaren vaccinaties. Inclusief bijvoorbeeld een griepprik van de moeder vóór of tijdens de zwangerschap.
Volgens Brands raden de behandelaren vaccinaties niet af. “We wijzen
ouders op de mogelijkheid om de
prikken later toe te laten dienen, bijvoorbeeld als hun kind zes à negen
maanden is, in plaats van met zes
weken.” Volgens Vermeer-de Bondt

het consult Is fanatiek sporten wel goed voor je?

Geregeld bewegen levert de beste gezondheid op
Een lezer gaat drie keer per
week naar de sportschool om
zich een halfuur in het zweet
te werken. Is het eigenlijk
wel goed voor je gezondheid
om dit te doen of kun je
beter lang en rustiger bewegen, vraagt hij zich af.
Lotte Straatsma
Het ligt er helemaal aan wat je met
het sporten wilt bereiken, zegt Mireille van Poppel, universitair
hoofddocent aan het VU Medisch
Centrum. Voor de hart-longconditie
is intensief sporten absoluut beter
dan een rustig rondje ﬁetsen. Maar
gemiddeld gezien heeft een uur stevig wandelen dezelfde gezondheidseffecten als een halfuur intensief
sporten, aldus de onderzoekster.
Eigenlijk is sporten helemaal niet
nodig voor je gezondheid, stelt be-

wegingswetenschapper Hans Savelberg. Het is natuurlijk goed voor je
conditie en die heb je nodig als je
een sportprestatie wilt verbeteren.
Maar als iemand sporten niet leuk
vindt, moet diegene het vooral niet
doen, vindt Savelberg. “Vroeger
sportte niemand, dat gebeurt pas
sinds vijftig jaar. Maar daarvoor hadden mensen een veel actievere levensstijl.” Volgens hem is het voor
de gezondheid belangrijker om minder lang te zitten dan om intensief
te sporten.
Eigenlijk moet je twee dingen doen
om gezond te blijven, zegt Savelberg. “Je moet elke dag net zo veel
calorieën verbranden als je via je
voedsel binnenkrijgt én je moet niet
te lang stilzitten.” Te dikke mensen
lopen een groter risico op hart- en
vaatziekten en suikerziekte.
Sporters voldoen meestal makkelijk
aan de eerste eis: als je dagelijks een
halfuurtje sport, verbrand je genoeg
calorieën en word je dus niet dik-

Zweten bij zumba in de sportschool.

ker. Maar dan blijft er op een dag
nog 23,5 uur over om te zitten, zegt
Savelberg, en dat gebeurt vaak.
“Ook voor sporters heeft stilzitten
schadelijke gezondheidseffecten,
bijvoorbeeld een verhoogd cholesterolgehalte.”
Verder vergroot langdurig stilzitten
de kans op suikerziekte, zegt Savelberg. Normaal gesproken komt er
na het eten insuline vrij, dat ervoor
zorgt dat suiker in je spieren wordt
opgenomen, waardoor mensen zich
kunnen bewegen. Maar bij mensen
met diabetes type 2, die te weinig
insuline in hun bloed hebben en er
ook nog eens minder goed op reageren, blijft suiker in hun bloed zitten. Beweging gaat dat tegen, omdat
het de spiercellen gevoeliger houdt
voor insuline. Daarom zijn alledaagse vormen van beweging, “bijvoorbeeld vaker naar de printer lopen of
op de ﬁets naar je werk gaan”, volgens Savelberg zo belangrijk. Zeker
als je niet van sporten houdt, moet

je overdag zoveel mogelijk in beweging blijven.
De oude bewegingsrichtlijn, minstens vijf keer week 30 minuten
sporten, is dus achterhaald, stellen
Savelberg en Van Poppel. Eigenlijk
maakt het niet veel uit hoe je beweegt, zolang je het maar volhoudt.
Dat levert de beste gezondheid op.
Doe dus vooral wat je zelf het leukst
vindt en bedenk wat je het best vol
kunt houden in je dagelijks leven,
tipt Van Poppel. “Het liefst aangevuld met wat krachttraining om de
spiermassa op peil te houden.” Dat
is vooral voor oudere mensen belangrijk, zegt de onderzoekster. Immers, wie te weinig kracht heeft om
op zijn eigen benen te staan, traint
niks meer en dat is sowieso het
slechtst voor de gezondheid. “Als je
tot op latere leeftijd in beweging
blijft, blijf je het meest functioneel.”
Zelf een gezondheidsvraag insturen?
Mail naar gezondheid@trouw.nl

