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project voortijdig beëindigde
Voor 800 miljoen het schip in
Merck gingen met soortgelijke
Maar ook zij redden het niet
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Open brief in European Heart Journal
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jaar nog zien als het Britse
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Harcombe wijst erop dat
in een artikel waarin ze schrijft
het Amerika van 2011
een onderzoeker vindt er een
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na een vraag van medisch onderzoeker
Robert Frantz zegt
Zo keken Frantz en Keys
Keys analyseren willen hun
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Kendrick wijst erop dat
Daily Mail zegt dat Malhotra
2013 een artikel het British Medical Journal
Collins eiste een excuus
pittige e-mailwisseling nam Godlee
Een onderzoeks-commissie keek meteen
onderzoekscommissie publiceert in 2014
onverstandig zijn, argumenteert Malhotra
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(MrFit) uit 1982 is een
12.000 mannen volgde
laat zien dat er een daling
de uitkomst niet significant en ging die
wordt duidelijk in 1995
onderzoeksgegevens verschijnt er een groot artikel
met op de voorkant een pruilend
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een killer, kopt het tijdschrift
de man die eerder voor de National

Dat plaatst een artikel waarin alle moderne
Malhotra reageert onmiddellijk door

Pagina 39

Pagina 44

Het onderzoek loopt nog steeds en inmiddels
Wat bijvoorbeeld blijkt is dat na een bepaalde
gezondheid van je hart niet uitmaakt wat het niveau
bekend met Framingham, verwijst ernaar in 2019
deze groep eerder negatief beïnvloeden
in Framingham, schrijft in 1992 in de Archives of
Internal Medicine
die aan de basis stond van de
Gordon schrijft een rapport op basis van

verzadigd vet blijkt bij nader inzien
Het is te lezen in het Journal of the American
College of
Cardiology dat het werk publiceert van
misleidende claims’, schrijft Foodwatch
mede dankzij het logo van de
zorgverzekeraar VGZ de kosten vergoedde
Instituut voor Risicoinschatting BfR zegt dat mensen
sterolenmargarine beter mijden
In een latere publicatie, op basis van Nederlands
van Nederlands onderzoek, maakt het instituut
en krijgt in 2016 gelijk van de rechter

Pagina 40

terwijl ze beduidend minder verzadigd vet
dieet-harthypothese’ en noemde hij die ‘de grootste
misleiding
medicijnonderzoek’. Professor Mann was
Tanzania waar hij ontdekte hoe de Masai
een volk dat bekend staat om zijn
vette dieet, vol melk, vlees en bloed
waarop hun cholesterol met een kwart steeg
Mann stond bekend als iemand die
in 1972 weer bleek toen hij in een toespraak onder
anderen Keys
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gevestigde organisatie toevoegt dat de margarine
namaakboter door de concurrentie flink wordt
flink wordt gekopieerd, is duidelijk dat het hier gaat
om
in Nederland kost een kuipje ProActiv 5,99 euro
er is in de ProActiv-lijn ook een ‘yoghurtdrink’
gegroeid naar 275 miljard dollar
Tegelijk waarschuwt hij ertegen
op basis van onderzoek van Foodwatch
Daaruit blijkt dat driekwart van
wiens organisatie eerder kopte
51 vier jaar lang campagne: Let op vet
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Toen werd gekeken naar het effect van het totaalcholesterol
Na 97 autopsies concludeerden onderzoekers Sperry
en Lande dat
verschijning in zijn witte doktersjas op de cover van
Time Magazine
Het leidt in 1957 tot
in een rapportje [Gary Taubes – Good calories, bad
calories – hoofdstuk 1] van twee
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wetenschappelijk rapport dat in 2014 verschijnt
de voedingleverhypothese’, meent voedingsexpert
koolhydraten aan de basis van hart- en vaatziekten
‘een killer’ is, zegt Noakes
is de opmerkelijke kop in de Britse krant
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Keys deel was is weggestopt, maar ook dat
een wetenschappelijke analyse
Ondanks dat hij dit al in 1954 opschreef en ondanks
zijn
mediterrane dieet - hij ging zelfs wonen in het
Italiaanse Pioppi
op 93-jarige leeftijd in Italië bezocht door tijdschrift
Times waarbij hij de bezoekende journalist wijst op
En zegt: ‘Er is totaal geen verband
het tot 2015 tot in de VS de overheid
een officiële richtlijn op soortgelijke wijze
juiste beslissing,’ zegt de Amerikaanse

observationeel onderzoek koppen verschijnen
Pagina 48

deed toenemen,’ zegt een van de betrokken
Harcombe aanwijst en die maakt
enkele ernstige bedenkingen gemaakt
cholesterol en voeding opnieuw en
in de media verwijst naar het eerste
Of de opmerkingen van de Amerikaanse
PLoS het geval aanhaalt van de tachtiger die
het privé-experiment [Dr. Uffe Ravnskov - Feiten en
fabels over cholesterol, pagina 31, 2011]
uitgebreid Harvard-onderzoek naar eieren over
mensen die meer eieren eten minder vaak
drie dagen zijn LDL terug te brengen van 6,6 naar
Bij een volgend experiment ging zijn LDL in

Pagina 43

gezonde bijdrage kan betekenen aan hun leven
volle melk, vlees, roomboter, ricotta, varkensvet,
ghee.
Denk dan bijvoorbeeld aan eigeel
gebrekkige en achterhaalde wetenschap
waarschuwen tegen allerlei vormen
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De Volkskrant kopt: ‘Mogelijk miljoen Nederlanders
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Pagina 50

schade of zelfs de dood van tussen de
stortten de verkopen in en toen enkele
eerdere restricties weer ophief
Nissen daar weinig vertrouwen in. [Nieuwsbrief
Hans van der Linde, 17 februari 2020]

Van der Linde van haar uitspraken schrijft Konings
Opmerkelijk is dat een erelid van hun vereniging
Al vanaf de eerste versie van de NHG-standaard
die eerste versie zegt Lex Goudswaard
dat de voorzitter van de werkgroep
Arno Hoes, divisievoorzitter is bij een
een bedrijf dat onderzoek doet voor
waarvan de website vermeldt dat het
blijkt in 2019 uit antwoorden van de minister van

Pagina 58

de uitkomsten van een review uit 2018
een meta-analyse uit 2018
Uffe Ravnskov schrijft in een hier al eerder

Pagina 51

Pagina 59

andersom niet bij de kritiek op de voortdurende
nadruk op
NVVC-erelid professor Paul Hugenholtz
een interessante review op basis
In 2018 legt dezelfde groep internationale onderzoekers
en komen zij tot een soortgelijke conclusie.
2018 gepubliceerde onderzoek naar onderzoek
het goochelen met relatieve en absolute getallen
een aantal dagen wordt verlengd – een karig resultaat
universiteit van Ierland wijst op een heel andere kant
de rest van zijn onderzoeksgroep waarschuwen dat
het verlagen
over depressie, cognitieve problemen en diabetes
Irina Schend spreekt daar over
huisarts in Reuver, twittert: ‘Je moet

de vaak passionele verdediging ervan.
licht aan de horizon: onderzoek laat eind
2019 zien dat het op jonge leeftijd
The Times beschrijft het onderzoek als
maar er wel deels uit bestaat.
samen non-HDL genoemd,’ schrijft de Nederlandse
Hartstichting
400.000 mensen nadat die gemiddeld 13,5 jaar zijn
gevolgd
The Guardian schrijft, begeleid door
‘We moeten er vroeg bij zijn,’ zegt een van de
waarbij hij zegt te denken aan controles
aan controles vanaf de leeftijd van
de leeftijd van 25 jaar
De huidige richtlijnen gaan slechts uit van
hart- en vaatrisico voor de patiënt in de komende
tien jaar
waardoor ‘vooral bij jongvolwassenen in potentie
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Zij noemen de in de gezondheidszorg
aanvaarde visie op cholesterol
deels publieke reacties antwoordt minister van
Volksgezondheid
Kort na de publicatie van de NHG-standaard
kopt het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
maar op recent onderzoek naar de kwaliteit van
het tijdschrift Pharmacology een kritische blik
kritisch artikel van dr. Dika Luijendijk en

slechte cholesterol wordt gehalveerd
Hij ontdekt dat als het model
het aan een nadere inspectie onderwerpt
het begin van haar verslag een herinnering

Pagina 56

Pagina 62

Maal de 11.880 huisartsen in Nederland en dan
een spuit nodig hebben van bijna 240 euro per stuk
Bruno Bruins denkt er anders over
in mei 2019 wordt er onderzoek naar dit fenomeen
Een voorbeeld hiervan werd aangehaald
twee uitzendingen in 2019 van
Het gaat om beelden van Nederlandse

wordt gekeken naar de gegevens van
wetenschappers terug met nieuw onderzoek,
zegt dat de uiteindelijke resultaten

Pagina 53

Pagina 61

In het Lancet-artikel valt het woord ‘aanname’
Kendrick werpt een blik op het Lancet-onderzoek
bedrijven ontbreekt onderaan ander onderzoek

Pagina 63

Pagina 57

gezien het wereldwijde succes van
Het gaat om de dubbelblinde Fourier-studie
die wederom zien dat een positief
wat betekent dat niemand er echt beter
langetermijnonderzoek ontbreekt waardoor er nog
geen bewijs
dr. Steven Nissen verantwoordelijk was voor ernstige

zuiver houdt, antwoordt Robinson dat
In Nederland meldt de Hartstichting
Belgian Heart Foundation die zichzelf presenteert als
met zogenoemde partners
een LDL te hebben van 130/3,4
het invoeren van de nieuwe regel in 2004
in 2004 is dat 100/2,6
Het advies voor mensen met
De verandering van de definitie lijkt
miniem, maar heeft grote gevolgen
in de goede richting als het kopt:
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Maar het echte nieuws is dat
in de commissie die de definitieversoepeling hebben
voorgesteld er acht van hen banden hebben
hebben met bij elkaar 29
een petitie die wordt opgesteld door ruim dertig
in 2018 geïnterviewd door journalist Sharyl Attkisson
In de petitie vragen de auteurs aan

In 2016 stierven er ruim vijf miljoen
een getal dat stijgt naar 3,9
Ruim de helft van alle Nederlandse
recente Nederlandse cijfers over sterfte
In België is dat percentage
is dat percentage iets hoger

Pagina 64

te gaan was volgens hem
In dat land worden vanaf 1948 de cijfers
lange tijd gestaag, verlangzaamt rond 2010
2010 en begint tegen 2019
zelfs alweer iets te stijgen
de statine in 1987 lijkt geen merkbaar
bijna de helft van alle volwassen Amerikanen
vaatziekten die iedere 37 seconden een dode eisen
Wereldwijd sterven er jaarlijks bijna
bijna een derde van alle sterfte
een paar cijfers. Een op de drie volwassen
volwassen Amerikanen gebruikt statines
zeven miljoen statinegebruikers, Nederland
zeven miljoen statinegebruikers, Nederland 2,1
miljoen
en België anderhalf miljoen
Wereldwijd gebruiken iedere dag meer dan
Jaarlijks worden er in de VS 1,8 miljoen stents geplaatst
De kosten in de VS als gevolg van
ruim 320 miljard euro. Verwacht wordt dat
in 2035 dit getal is gestegen naar ruim 680 miljard
euro.
jaarlijks om ruim 10 miljard euro op een

Pagina 72

geëxtrapoleerd op basis van gegevens van mannen
met de richtlijn van 2004 verdriedubbelt dit bijna
Dat zijn dus 23 miljoen gezonde mensen extra
Pagina 65

door de overheid afwijzend gereageerd
2013 worden er dus nieuwe richtlijnen
uitgevaardigd die nog soepeler zijn dan na
Pagina 66

Het is nodig voor het functioneren van
geheugenfunctie, galproductie, vetvertering
zoals het dat doet bij
ieder celmembraan op aarde
Nodig voor het maken van
Pagina 67

het cholesterol transporteert is
te vergelijken met een onderzeeboot
zodat het kan worden hergebruikt.
Het Voedingscentrum schrijft
De Amerikaanse arts Peter Attia zegt
een stap verder en heeft een ‘toptip’

Pagina 74

Pagina 68

Kendrick denkt anders over
slagaders,’ schrijft de Nederlandse Vereniging voor
Cardiologie
Ook het Universitair Medisch Centrum Groningen
beschrijft het begin

schrijven de Amerikaanse wetenschapper
zonder dat het een vermindering liet zien voor
wijzen namelijk op een review uit 2015
Pagina 69

Pagina 75

als laatste nog de review uit 2014 die laat zien
en nodigt eind 2019 cardioloog
in Engeland stijgt het aantal hart- en vaatziekten
Een Zweedse review uit 2016
vertoont,’ zegt Malhotra

De Hartstichting noteert soortgelijke woorden
De Hartstichting schrijft daarover
Het populaire Gezondheid en voeding voor dummies
schrijft
nader kan verklaren
in de vaatwand, ‘biologisch onmogelijk’

Pagina 71

Van hoog naar laag en
In het proces ernaartoe schrijft hij erover
alle zevenendertigduizend miljard cellen
Zij ontvangen vervolgens wat zij vragen

Pagina 76

in 2009 schrijft het Amerikaanse National Heart
andere experts met hem pleiten ervoor niet slechts
Nog steeds is Kendrick aan het woord

Pagina 72

Pagina 77

Vijfmaal [Dr. Uffe Ravnskov - Feiten en fabels over
cholesterol, pagina 42, 2011]
De reguliere visie op LDL is dat 2,5 mmol/l
de huidige visie op cholesterol, voorspelden in 1996
Wereldwijd sterven er meer mensen aan
de pandemie van hartziekten,’ zegt de Britse cardioloog

tenzij ze middels een operatie
relevante vragen stelt de Britse arts zich
Dit fenomeen ziet Kendrick terug op
Een cruciaal element van deze scheidslijn is
in het bloed omdat dit niet langs
de slagaderwand, redeneert Kendrick.
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Pagina 78

Kendrick verwondert: ‘Als er eenmaal
Dat is verhard cholesterol dat de neiging heeft
cardioloog dr. Michael Ozner deed onderzoek
de kristallen en wijst op twee interessante
ontdekkingen
verwijst Ozner naar een studie die in 2017 verscheen
zegt dat statines in staat zijn de kristallen
volgens hem ook de reden dat de kristallen
Pagina 79

op Wikipedia over Lp(a) is: ‘Lipoproteine
Het Platform Vitale Vaten schrijft over dat model
De Hartstichting schrijft het iets
deze visie volgens Kendrick
bijvoorbeeld door deeltjes in het bloed
of zelfs smog, maar ook
zaken als loodvergiftiging
bloedsuikerspiegel, cocaïnegebruik of een vitamine
de lagen worden afgevlakt door het enzym plasmine
Pagina 80

onze vroegste jeugd, maar leiden niet
tot aderverkalking, zegt Kendrick
Zijn visie verdween uit beeld nadat
Voor wie het klaarhelder was dat het centrale
bloedstolsels’, zegt Kendrick

een vrouw met een LDL van tussen de 2,5 en 3,3
onderzoeksleider Pamela Rist er rekening
Pagina 84

Diederik Dippel reageert in de Volkskrant
De Amerikaanse onderzoeksresultaten uit 2019 doen
denken aan
wetenschappelijk artikel uit Japan dat in 2015
zien de Japanse wetenschappers
Zij noemen de huidige hypothese
Harcombe dat doet, dat LDL ‘substanties meeneemt
Wie in 2016 de review onder ogen krijgt van
Pagina 85

gedegen literatuuronderzoek,’ schrijft de Nederlandse
arts
binnen op nummer een in de top-10
Pagina 86

het nader toelichten in Breakfast
echte argumenten op tafel verschijnen,
hij kan afsluiten met een zin
koffie en terechtkomt op plaats twee
het artikel en constateert dan dat de inhoud ervan
schrijven in hun artikel van maar liefst 116 pagina’s
de cholesterolmythe, waarin deze zin opvalt
Pagina 87

Pagina 81

Kendrick verwijst naar onderzoeker
die samen met professor Linus Pauling
wel op zoek ging naar Lp(a) in plaque en
in 2020 nog de nadruk blijft leggen op
Lp(a) is ‘ontworpen om de gaten te
een lichamelijk ongeluk waarbij een ader een

al vanaf dat we jong zijn voortdurend plaats
systeem betreft de tweelingbroer van
LDL en Lp(a),’ vraagt Kendrick
Talrijk zijn de publicaties waarin
waardevolle bijdrage te kunnen
Door zijn plakkerigheid
LDL is dus een overblijfsel van VLDL
2018, gepubliceerd in het British Medical Journal
twee eetlepels kokosolie consumeren door 91
ook opgeschreven als sdLDL. Volgens
maar een teken van problemen

Pagina 88

aangezien het gevolg is dat
Hij begint ermee uit te leggen ‘dat het overgrote
‘maar zeker geen verhoogd LDL’. Hij herhaalt het nog
maar
in de reguliere visie een hoofdrol speelt
‘in plaats van andersom’, zegt Malcolm Kendrick.
driemaal onder elkaar noteert hij
steroïden, het risico op hart- en vaatziekte

Pagina 81

Dat ligt volgens hem aan het
feit dat statines in de endotheelcellen
stimuleren van stikstofoxide
het endotheel beschermt, de groei stimuleert van
en helpt bij het beschermen van de glycocalyx
Amerikaans onderzoek dat
Hij schrijft er een artikel over dat hij inleidt door
Diamonds Twitterbericht legt
auteur en onderzoeker Ivor Cummins

Pagina 89

Op zijn blog zegt hij in 2019 het te zien
dat je niet te zwaar wordt, zegt de Amerikaanse
Het was eigenlijk niet de bedoeling
blijkens onderzoek gepubliceerd in het medische
tijdschrift Nature.

Pagina 83

Pagina 90

Anders kijken gebeurt in 2018 in een review met de
titel
Harvard-onderzoek gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift
de meesten geen statines gebruikten
Blijkt dat een laag LDL een

Paradigmaverschuivend,’ citeert The Scientist
Pagina 91

met een puzzel, stelt Kendrick voor
Waaraan Kendrick nog toevoegt chronische
nierziekte
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Pagina 98

een te hoog loodgehalte
bedankte en toen zei: ‘Prima, je hebt ons
naar die vraag was gekeken, besefte Kendrick

wordt in 2009 geïnterviewd door Monitor
stuk hoger is dan dat van apen
gewonnen worden,’ zegt de eerdergenoemde Carla

Pagina 92

Pagina 99

lood veroorzaakt schade aan het endotheel
De Gezondheidsraad waarschuwt eind 2019 voor

meta-analyses en concluderen uiteindelijk dat sterfte
Soortgelijke conclusies dat jaar bij een andere groep
onafhankelijke wetenschappers wordt uitgelegd dat
maar door ‘your partner
schrijft in zestien kantoren
de kop boven een brief van Stichting Leefh
In België leiden de verontrustende
wetenschappelijk onderzoek uit 2018 vermeld
niet veel later, blijkt uit het boek
Dat omschrijft zichzelf als

Pagina 93

als gevolg van hun genenpakket, die daar jong
Op de campagnewebsite schrijft Leefh
het probleem en kopt op 24 september 2015
Een dag later in de Belgische krant Het Nieuwsblad
al in 1966 over gebogen. ‘Ons
Ons onderzoek laat zien dat er geen bewijs is
Pagina 94

Pagina 100

schrijft professor William Harlan in
de studie aangehaald door de Amerikaanse professor
tijdens een voordracht op een conferentie van
Daarvoor gaan we terug naar het
van een Nobelprijs aan de Amerikaanse
Wat zij over FH ontdekten, zegt Diamond,
celschade, beschrijven Japanse onderzoekers in 2015
zonder deze aandoening, zegt Diamond.
Hij doet zijn uitspraak mede op
mede op basis van
van onderzoek waaraan hij meewerkte
Hoe werkt het? Op het oppervlak

kunnen bedenken,’ schrijft Hans van der Linde
van een onderzoek dat enthousiast maakt voor
lucht gegrepen,’ zegt Van der Linde
onder een artikel in Medisch Contact waarin
minder vaak kanker.’ Elders schrijft hij
de moderne medicatie, ‘maar of je er minder
met zijn allen in meegegaan,’ schrijft Van der Linde
Hij wijst erop dat het artikel van
Pagina 101

worden’, zegt Van der Linde
nog aanhouden?’ Hij waarschuwt zijn collega’s
Hij meldt dat er nog ‘geen enkele reactie
met onder meer de FH-tour en de bijbehorende
en voorlichting op Facebook waar wordt
naar een online kinderboek over FH
Houter, meldt de website
een ‘partner’ heeft in Amgen

Pagina 95

een review waaraan professor
wordt gepubliceerd in het medische tijdschrift
Het komt, herhaalt hij, omdat ze in verhouding niet
meer
genoemd in de review uit 2018 is van de Universiteit
In het Amsterdamse onderzoek werden van drie

Pagina 102

Pagina 96

Wittekoek, geeft in 2016 een lunchlezing voor Amgen
mgen en spreekt in dezelfde periode ook
Het biedt bij- en nascholing aan die
In 2019 legt Wittekoek haar functie als
Al in 2010 schrijft Hans van der Linde
die erin een video-opname van de hoogleraar
Improve-it spreekt van ‘negen jaar
nummer 2 in de top-10 van de Volkskrant van
Leefh in een verwijzing naar een richtlijn
Overigens staat op nummer 1 in de top-10
andere beelden vertoond,
Ho Liem, lid van de wetenschappelijke raad
Milieu schrijft in 2014
De kosten voor het opsporen

aanwijzingen, schrijven de onderzoekers in 2018
deactiveren. Een ander opmerkelijk feit waarop de
wetenschappers
De review noemt nog een ander
ander onderzoek, een waarbij de gegevens centraal
‘Wij concluderen,’ schrijven Diamond en
na twintig jaar onderzoek onder 3572 oudere
mannen
Diamond zegt dat deze resultaten
veiligheid van medicijnen, schrijft in de bijsluiter van
Pagina 97

Malhotra schrijft in 2019 over zijn ervaringen
De Telegraaf citeert ‘Carla’, die
ook te zien is in een video van
al enige tijd geleden duidelijk was voor iedereen die
in 1965
interessant onderzoek beschreven
op het spoor te komen,’ meldt De Telegraaf in 2015
In 2019 kopt de krant: ‘Sluipmoordenaar in

Pagina 102

patiëntenvereniging en werkt nauw samen
Schrijft Leefh in het directieverslag over 2016
De gegevens over 2018 zijn iets minder transparant
vermeldt in het jaarverslag van 2019
Overigens ontving de Hartstichting
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beschikbaar stelt. Eerder dan
160.000 euro, schrijft onderzoeksjournalist
verleden heeft samengewerkt met de eerdergenoemde
De organisatie heeft drie partners
In Engeland bijvoorbeeld
bijvoorbeeld sponsoren zij voorlichtingsorganisatie
zijn zij sponsor van de FH Foundation en
Foundation en is Amgen een ‘proud sponsor’
In 2001 besloot het ministerie van VWS
inmiddels valt FH-erfelijkheidsonderzoek
onder de basisverzekering. Geschat
schrijft het RIVM in 2016
vallen onder de basisverzekering
tot tweemaal per maand toegediend.
Praluent kost bijna 240 euro per spuit
Pagina 104

recente document van het Europees Medicijn
in de gegevens over Repatha
noteert in een commentaar in 2016

Pagina 111

derde van hartproblemen’, kopt de BBC erover in
dat er niet in staat, is dat de NNT 171 is
mogelijk gemaakt door Lipitor-fabrikant
betekent dat de 89 anderen dat voordeel
Toch werd Lipitor enthousiast onthaald
Dat is te zien op een dvd van fabrikant
Pagina 112

Crestor werd opgenomen in de standaard
onrechte, schrijft Van der Linde
schrijft Van der Linde in Medisch Contact
Eric Topol haakt in en zegt in The New York Times
Nieuw onderzoek bevestigt de uitspraken
het combinatiepreparaat Inegy van
op de website van Medisch Contact schrijft hij:
dat ook wordt verkocht onder
levert de fabrikant zo’n twee miljard dollar per jaar
Pagina 113

Pagina 105

schrijft de Nederlandse Vereniging
het PCSK9-gen afgescheiden
Het eiwit hecht zich vervolgens
Schrijft onderzoeker naar
en voorkomt dat het PCSK9-eiwit
zoals dat heet, een middel in
Inclisiran, wordt in 2024 verwacht
maar niet dat er gezondheidsvoordelen
Pagina 106

Van 1980 tot 1998 deed de Simon Broome Register
2800 patiënten onderzoek naar heterozygote FH
de meest voorkomende variant van FH
gezondheid van de cellen,’schrijft zij
kennis neemt van een idee van de universiteit van
Londen
De onderzoekers stellen voor om kinderen tussen
is een van de oprichters van het bedrijf
dat statines helpen voorkomen dat
cellen cholesterol aanmaken, iets dat in het geval van
FH
bloed kunnen halen, redeneert Harcombe
Pagina 107

zijn gebaseerd op een aantal methoden
waarvan de bekendsten de Dutch Lipid Clinic
De eerste die wordt genoemd in de lijst van leden
over FH in een video van PCSK9-remmerfabrikant
Register Group zegt onderzoeksjournalist
Die is gebaseerd op de criteria van de
melden een lange lijst met bijna
De website met de calculator wordt beheerd

het resultaat ‘verbijsterend’ noemt.
‘Lees het Geneesmiddelenbulletin van september 2015.
In zijn boek Dodelijke medicijnen en georganiseerde
misdaad
haalt hij een advertentie aan die in
Daar staat, net als op de website van Livalo
een onderzoek geleid door een arts van de Stanford-universiteit,
over het onderzoek geschreven in zowel de medische
als de
de medische als de reguliere media
geeft een lesje wetenschappelijk
Pagina 114

haalt hij bestaand onderzoek aan waaruit
onderzocht, blijkt uit een publicatie die in 2019
verschijnt in medisch tijdschrift JAMA
het verhelderende artikel erover dat je
dat statines levens redden,’ schrijft een
Pagina 115

Jupiter-onderzoek een heel ander verhaal.
Beide groepen
vertoonden gelijke
vertoonden gelijke
voor cardiovasculaire sterfte.
Tijdens een interview op Sky News met
eerdergenoemde Peter Gotzsche te citeren
samen een brief te schrijven aan Sir Norman Lamb
ondertekenaar van de brief denkt hetzelfde
Overigens was Lamb zelf ook gebruiker van statines
Pagina 116

stevige stellingen en onenigheid,’ zegt Lamb
cardioloog Malhotra een lang artikel over het
onderwerp
statines waarin hij een Franse review citeert
‘Statistische misleiding’ schrijft hij [nieuwsbrief
Hans van der Linde, november 2019]

Pagina 110

Hij zegt: ‘Met de slogan
onderzoek dat in 2019 verschijnt in het bekende
wetenschappelijke
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Pagina 122

besloten tot de introductie van strengere wetgeving
viermaal nader bekeken
de zoveelste review met verpletterende cijfers
In Nederland slikken 2,1 miljoen mensen statines
In België gaat het om anderhalf miljoen mensen
Uit cijfers van het Federaal Kenniscentrum
blijkt in 2019 dat het gebruik van statines in België

Een antwoord op die vraag verschijnt in 2013 in The
American
In Japan wordt in 2014 gekeken naar statine-onderzoek dat
De spittende wetenschappers houden in hun artikel
in het British Medical Journal
Soortgelijke cijfers op basis van het Women’s Health
Initiative

Pagina 118

Pagina 123

te verdiepen en beschrijft hoe de statines
The Guardian omschrijft hem in 2014 als
de 10.000 mensen heeft last van spierziekte en
In hetzelfde jaar verschijnt er onderzoek in de
European

Het is afkomstig uit een artikel dat in 2017 wordt
wordt overgenomen door de website theNNT
NRC Handelsblad zoekt in 2008 dan recent oud-
politicus
in 2020, wordt het middel nog steeds voorgeschreven.
boven een interessant artikel in BMC Medicine

Pagina 117

Pagina 119

Pagina 124

de medicatie. In 2019 schrijft hij
zekere zin wordt bevestigd met een
met een publicatie in 2018 in het British Journal of
Daaruit blijkt dat 44,7 procent van hen binnen een
jaar
een uitgebreid artikel onder de kop Statinetoxiciteit
Zij grijpt in bij het lezen van het
lezen van het onderzoeksverslag zoals gepubliceerd
Het werkstuk dat zij afleveren is

op een onderzoek onder bijna 28.000
statines die worden genoemd zijn indirect
Dergelijke voeding, zij noemen met name het
mediterrane
Pagina 125

argumentatie aanhalen is een meta-analyse uit 2014
Zij citeren de onderzoeksleider van
Collins schrijft in The Lancet dat statinegebruik
Hij wijst in 2019 in een lezing
op onderzoek dat een aantal jaar eerder
die aan met gesprekken met de betrokken vrouwen
maar opvallend Amerikaans onderzoek aan
Het gaat over het effect op achttien

Pagina 120

bij een review over in hoeverre mensen trouw
en serieuze lijst met klachten,
Zo’n 40 procent van de statinegebruikers zegt
John Abramson somt enkele bijwerkingen op
Diamond zegt dat bij vrouwen meer
een interessante vraag: ‘Putten statines
zegt de eerdergenoemde Beatrice
minder Q10, met alle gevolgen van dien
Golomb en zegt met enige teleurstelling
ruim duizend mensen centraal met een hoog
cholesterol
Golomb vindt de genoemde uitkomsten
Zij pleit voor een transparante voorlichting

Pagina 126

Een kwart van het cholesterol in het lichaam bevindt
dat voor bijna zestig procent bestaat uit vet
Sommige statines echter, bijvoorbeeld Lipitor
Pagina 127

Hij vertelt zijn verhaal tegen een Britse krant
Pagina 128

Pagina 121

Dame Susan Bailey, voorzitter van de Academy of
Medical Royal
zegt in 2015 op basis van een rapport van,
Peter Gotzsche rekent in het British Medical Journal

Dat statines kunnen bijdragen aan het ontstaan
in de VS is het sinds 2012 verplicht om bij de verkoop
van
statines niet alleen te vermelden dat ze kunnen
bijdragen
Diabetologia een opmerkelijk verslag over
over Fins onderzoek verschijnt
Het beschrijft twee groepen patiënten
gebruiken een driemaal grotere kans hebben
diabetes
dan zij die dit niet doen, zegt dr. Victoria Zigmont
Zij is de leider van het zogenoemde retrospectief
Finse onderzoekers hield zij rekening met tal van

Pagina 129

Toen ontdekte hij dat jarenlang statinegebruik
het vermijden van een klein hartinfarct of kleine
beroerte
blijkt uit Iers onderzoek dat in 2019 wordt
gepubliceerd in het British Journal of
Dat laat zien dat voor laag-risicopatiënten
laat zien dat voor laag-risicopatiënten
zegt dr. Jane Wilcock, voorzitter van
onderzoek Paula Byrne pleit voor overleg tussen
verwijst naar Amerikaans onderzoek dat in 2019 rept
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De wetenschappers achter het onderzoek
hetzelfde jaar nog een document
namelijk een review van drie peer-reviewed

kijkt in hun verslag ook nog eens nader naar
pakt er een onderzoek bij uit 2004 waarin

Pagina 130

Daarop stuit de eerdergenoemde arts-onderzoeker
FDA worden ondergebracht in 11 rubrieken
Wijlen lipidendeskundige professor Joel Kauffman
boek waarin hij zei dat op deze manier
CNN breekt het nieuws aan zijn lezers
In Nederland noteert het vakblad voor artsen
Ravnskov zich erover buigt en ontdekt wat onder de
mat

Pagina 137

lijnen als hij adviseert alleen aan heel
dat te kunnen bevestigen
In 2019 zegt hij in een gesprek
met statines begon de pijn
Ze leed aan hoofdpijnen
De Wereldgezondheidsorganisatie rekent voor dat
geen associatie met de echtscheiding van
laatst van de rol – zag niet de

Pagina 138

Pagina 131

een appendix weggestopte grafiek
dat een jaar lang 1040 patiënten moeten worden
Ideal-onderzoek. Daarbij werden, uitzonderlijk
de tabellen uitpluist, in dit geval tabel 4
naar het onderzoek in The Lancet gekeken
haak is en geeft in het British Medical Journal
Daarin toont hij aan dat 5 van de 28 onderzoeken
versnelling hoger en bekijkt de in het onderzoek

legt in een boek dat hij over zijn ervaringen
een jaar voor zijn overlijden in 2016
doorwrocht wetenschappelijk artikel
hoe ze de aanmaak van cholesterol
nodig bij de aanmaak van
stoffen noemt hij ‘statine-roulette’
veel subtieler of zelfs afwezig
zijn ervaringen ontving Graveline
een artikel voor de Expert Review
ook onderzoek aangehaald

Pagina 139

Dat is een categorie die valt onder de noemer
heeft en die niet deelt, zegt Kendrick
in 2014 de CTT oproept de gegevens vrij
datzelfde jaar tegen de Britse krant
Abramson noemt de huidige praktijk ‘ethisch
dubieus’
misleid en gedupeerd,’ schrijft cardioloog
die wereldwijd dagelijks vele miljoenen mensen
bereikt
flink uit met een artikel waarboven in grote letters
interessant onderzoek uit 2015 van de Universiteit

Pagina 132

Dr. Malhotra zegt daarover
is er in 2015 nieuws over de mogelijk
op basis van onderzoek dat is gepubliceerd
zegt de leider van het onderzoek
Pagina 133

Over naar een artikel over bijwerkingen en
NRC Handelsblad kopt: ‘Cholesterolverlagende
doden door ongelukkige val,’ kopt de
eind 2019 en citeert daarbij deskundigen die

Pagina 140

de langere termijn kijkt,
hoe die werden weerlegd, achteraf
maar op de website van het Amerikaanse College
statineintolerantie mijdt en zich concentreert op
de term statine-intolerantie te gebruiken.
in 2017 van een artikel dat staat
cardioloog Rita Redberg
samen met een medicus, de adjunct-hoofdredacteur
zoals geadviseerd door de US Preventive Services

Pagina 134

aangezien volgens hem een op de
publiceert in 2016 een review in The Lancet waarin
2018 in een uitgebreid artikel op terug
Pagina 135

Een voorbeeld van een run-in-periode
maar de kop boven het artikel voorspelt minder
schrijven onderzoekers naar onderzoek
Medisch journalist Melchior Meijer
Melchior Meijer citeert farmacoloog professor
dat onderzoek in 2016 gepubliceerd in niets minder

Pagina 141

bewijs kijkt als centraal staat in het JAMA
Britten, zo’n vier en een half
Later bleek dat
acht van de twaalf leden
hadden ontvangen van de farmaceutische
gevolgd door een oproep van artsen
er een uitspraak van de British Medical Association
In de VS bleken acht van de zestien
banden te hebben met de
In het eigen verslag is het positief over het

Pagina 136

Zoals in de Franse Primo-studie uit 2006
tevens naar een artikel in het European Heart
Journal
Al met al zijn er maar weinig voorbeelden van
dan toe grootste enquête over cholesterol
Uit de enquête blijkt dat zo’n 45 procent
problemen ondervindt en dat zes van de tien
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Pagina 142

Pagina 151

een Japanse evaluatie van onafhankelijk onderzoek
onderzoeken bekeken naar cholesterolverlagende
waarin de EU regelgeving introduceerde die
onderzoek van voor en na 2005 met elkaar en
en wordt opnieuw gekeken naar gerandomiseerde

Het onderzoek is uitgevoerd door de Amerikaanse
professor
Pagina 152

Jupiter-onderzoekers, zegt in 2008 tegen tijdschrift
Forbes
Hij wordt door de Washington Post geciteerd als hij

Pagina 143

Primaire preventie gaat om behandelen ter
laag cardiovasculair risico ingeschat als ‘zeer
van hun verslag schrijven de auteurs
eerdergenoemde meta-analyse
uiteindelijke versie wordt gesproken over het nut
wordt in de Guardian
Britse media geciteerd met de uitspraak dat
een zogenoemde rapid response in het British
Dr. Harcombe wijst erop dat uit de analyse van
onderzoek ‘gebrekkig’ en zegt
uitgediept middels onderzoek in 2018

Pagina 154

Het Jupiter-onderzoek heeft een eigen Wikipedia-
pagina
gebruikt in een bijspijkercursus voor artsen
waarschijnlijk niet op de hoogte zijn
absolute verschillen tussen de groep die de medicatie
Pagina 155

onderzoekers worden geciteerd in het British
Medical Journal
nieuwe aspirine,’ zegt hoofdonderzoeker Rory
Collins
begint ermee te zeggen dat er niet ‘50.000
te lezen in een persbericht dat de onderzoeks
resultaten

Pagina 144

Hij zegt dat ondanks de huidige
4 procent minder sterfte bij mensen met
nummer 10 in de lijst van uitgaven aan
stond het op nummer 6
Hij publiceerde in het British Medical Journal
De Deen wijst erop dat het 4S-onderzoek
In de nieuwe analyse van 4S wordt in meer detail

Pagina 156

Dat is in 2012 de heldere kop boven een artikel. In
niet
JAMA Internal Medicine, en opgesteld door
hoofdredacteur samen met haar adjunct-
hoofdredacteur
Samenvattend schrijven ze dat statines
Tal van onderzoek laat zien dat relatief veel
Het enthousiasme in het persbericht was begrijpelijk
met percentages die hoog zijn
Tussen 2006 en 2009 gebeurde het in toon
aangevende
in 2018 een review presenteren naar recent

Pagina 145

de analyse in 2019 aan in een voordracht
‘We hebben een indrukwekkende hoeveelheid
gepubliceerd over cholesterol, zegt
Pagina 146

EU-regelgeving – onderzoek met namen als Jupiter
De Lorgeril wordt in 2016 gepubliceerd en zijn
samenvattende
In Engeland reageert Sir Richard Thompson
is van mening dat het ‘zorgvuldig uitgevoerde
werkstuk’

Pagina 157

Wat liet het onderzoek zien? Als je het leest
Erger nog dan dit, noteren de reviewers
een officieel commentaar van de eerdergenoemde
klopt aan een positieve review over het nut van
wetenschappelijke samenvatting van onderzoek
legt onderzoeker naar onderzoek professor Peter
Gotzsche uit in zijn boek Dodelijke medicijnen
Dat begint bij de uitleg dat zachte uitkomsten
hartaanvallen en sterfte
collega’s zien in 2013 als ze een review publiceren die

Pagina 147

Hij houdt er rekening mee dat het grootschalig
Op nummer een in de top-10 van meest
onderzoeken van 2018 staat ‘een uitgebreide
uitgebreide review van de huidige
De hit-review uit 2018 neemt drie
Pagina 148

doen die in 2018 hun verslag schrijven
In het verslag over het onderzoek

Pagina 158

review gebruik is gemaakt van een meta-analyse die
een jaar
universiteit van British Columbia, beschrijft de
voor- en nadelen
schrijven Abramson en collega’s in het British
Medical Journal.
mogelijk ook kan worden bereikt met een

Pagina 149

het doen met deze opmerking van de auteurs
een kritische reactie op van een aantal andere
ommegaande een reactie van de auteurs van
Hij schrijft: [E-mail nieuwsbrief Hans van der Linde
1 november 2019]
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Pagina 159

Pagina 166

Een laatste opmerking over de CTT-analyse gaat
Het leidt tot de nuchtere opmerking van cardioloog
Daarin wordt in 1986 het resultaat gepubliceerd
Classics verschijnt in 2008 het resultaat van vijfentwintig
voor zitten en in 2019 vertelt hij wat

arts John Abramson schetst een beeld van
aan ons werd voorgelegd,’ vertelt Marcia

Pagina 160

naar de basis en het onderzoek aan een nadere
inspectie
Pagina 161

Belangrijke vraag: wat is de invloed op
Tot ook hier weer blijkt dat naast de spreekwoordelijke
regels van de online inleiding tot het onderzoek
Pagina 162

te wijzen op onderzoek van de Amerikaanse arts
In een reactie hierop [e-mail aan Daan de Wit]
Daarover zegt hij in 2019
1,35 miljoen dollar – een bedrag waarmee
niet graag adverteerde – beëindigd toen bleek dat hij
niet
Pagina 163

de mensen in hem meenden te zien
de sportieve roeier die hij moest voorstellen in
commercials
Pagina 164

jaarlijks 8000 levens redden,’ schrijft de Britse krant
The Times in 2019.
The Telegraph intussen citeert een professor die
en ziekenhuisapothekers, is positief, net als Medisch
Contact
de publicatie van de meta-analyse in The Lancet
(CTSU) vol met leden, en geleid door leden, van
De laatste keer dat ik keek,’ schrijft de Britse arts
Kendrick begin 2019, ‘had de CTSU bijna 300
miljoen
CTSU kwamen in 2014 aan het licht toen het
Een onderzoek volgde met
van de industrie zijn bijgeschreven op rekening van
Pagina 165

onderwerp van onderzoek van The Sunday Times.
Dat schrijft in 2016 dat Collins
een Amerikaans product met
begeleidende video opent met een cardioloog die
Collins spreekt van dergelijke spierproblemen bij
bij een op de 10.000 statinegebruikers
De Britten en Amerikanen raken met elkaar
waarbij bekend wordt dat de universiteit van Oxford
uitgevaardigd door de European Society of
een document met daarin de inkomstenstromen
legt een aan de industrie gelieerde
66 pagina’s met financiële declaraties
vereniging zelf schrijft de kritische

Pagina 167

toonaangevende British Medical Journal bekendstaat, is het zat.
Godlee een manifest met problemen
mede op basis van Duits onderzoek in 2013
Dat blijkt als in 2020 farmaceut
Die maakte duidelijk hoe het bedrijf
nieuws stapelt op onderzoek van een jaar
tegelijk verschijnt in hetzelfde
een overzicht van de uitgaven
Pagina 168

de wereld is het nieuws al niet
155 miljoen euro besteed door
met 87 procent van
Nederland was, geïnspireerd door
bijbehorende website maakt betalingen
In België is er de website BeTransparant
Cijfers over België, waar
laten zien dat de industrie i
onderzoek bijna 220 miljoen euro
duidelijk met de cijfers over 2018
onderzoek ontvingen Nederlandse artsen
De Volkskrant schrijft in 2019
eerder uit onderzoek van onderzoeksjournalistiek
Eerder was al bekend dat er sluiproutes bestonden
Pagina 169

af te dwingen, zegt in 2018
Een evaluatie van het register in
in de VS de website Open
Vrij Nederland in 2012 over Van der Linde
Pagina 170

verbeterd, schrijft Van der Linde
bekend en wijst erop dat
In 2020 laten de cijfers van een van de
farmaceutische bedrijven ter wereld
het jaar ervoor zien dat
zo’n 10 procent scoort
auteur van het Engelstalige boek
Pagina 171

eraan te doen spreekt over
brengt zij in The New York Times
herinnering dat het
2019 wordt uitgenodigd
gedacht, blijkt in 2020
2020 uit onderzoek van
Uitschieters waren
Pagina 173

nummer 33 van de
Nederland en België veel
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De eerste die instapt
laat, in 1997, als er al vier statines
komen op 50 miljard dollar
Daarmee torent Pfizer dat
Tegelijk zetten de
In 1999 [Stichting Farmaceutische Kerngetallen
- Data en Feiten 2000]
in de top-3
in 2006 slikt bijna

in zijn oratie in 2018
Pagina 180

Schurgers onderzoek naar
instituten wordt samengewerkt
grootste moderne ziektelasten
Pagina 181

2017 wordt aan de universiteit
Beiroet gekeken naar
een meta-analyse soortgelijke
En in 2019 blijkt uit onderzoek naar
een methode waarmee

Pagina 174

De overheid besluit er
goedkopere statines
2009 voorrang
schrijft Pfizer
verloopt de omschakeling naar
In de VS poogt Pfizer
nog 13 miljard dollar
naar twee miljard
cijfers van 2019
op nummer 61 van
van de markt gehaald
het succesvolste medicijn
En volgens tijdschrift Time
wereldwijd 5,7 miljard dollar
in 2011, als
in 2012, als
in 2014 neer
De fabrikant wijt de
In 2015 zijn
Crestor vijf miljard dollar
van de totale omzet
later zegt Pascal

Pagina 182

schrijven ze een review
luguber voorbeeld uit de review
Pagina 183

K2 activeert ze
en haalt de onder wetenschappers
laat zien dat het
liefst de helft minder
zien bij onderzoek
K2 gedaan door
zegt Vermeer
die een boek schreef
Rotterdamstudie, zegt
MGP haalt calcium
Pagina 184

van MGP in de vaten en ook het hormoon [interview
Daan de Wit]
osteocalcine in de botten [interview Daan de Wit]
Vermeer legt uit dat
placebogecontroleerd onderzoek gepresenteerd in
het peer-reviewed

Pagina 175

bijna 1,3 miljard
AstraZeneca verwacht te
klinkt een waarschuwing
in de top-10 van
in 2003 nog
in 2004 is
nummer zes in
aantal gebruikers dalen
euro uitgegeven

Pagina 185

goed gekeken naar het
jaar bestuderen de Amsterdamse
in 2020 met onderzoek [nog niet online]
van Ballegooijen in 2017
Pagina 186

Pagina 176

onderzoek naar verkalkte
serieus probleem binnen
heel erg in,’ zegt hartpatient
welke signaalstoffen het gaat
Boersma wordt geciteerd
Hij spreekt over
alleen gesproken over
Vermeer zegt al in
Association een Kort Overzicht wordt

vaak nog grotere
Pagina 177

investeerders schuil
zoals ‘The Big Three’
Pagina 178

zijn benoeming als
onderscheid uitlegt tussen

Pagina 187

Pagina 179

Portugese review naar de
natto,’ weet Vermeer
Schurgers waarschuwt dat K2

pulsen, CardioRetinometry
de CAC-score, intravasculair
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Pagina 198

worden gedwarsboomd door
statines, zeggen Japanse
hen de productie van K2

UMC in 2017 een onderzoek begint
ziekenhuis in een persbericht
zegt een enthousiaste professor
vitamine C bij sepsis,
legt onderzoeksleider Angelique de Man uit in 2020
[Interview Daan de Wit]
Hoeven begon ermee
sterftereductie werd waargenomen van 30
vit. C.,’ twittert hoogleraar
naar onderzoek dat is
wordt duidelijk dat
zegt onderzoeksleider
Hij bleef over
publiceren tot
onderzoek kregen

Pagina 188

naar de oratie die Schurgers
Pagina 190

zegt hij met
Vermeer over Bruce
Hij toont aan
Ames legt uit
Pagina 191

noodgedwongen op rantsoen
beide categorieën plaatst
hartziekten toe,’ zegt Ames
K aan pasgeborenen wordt
Price pleit analoog

Pagina 199

voor negentig procent
het op 200 mcg per dag
Er is geen bovenlimiet
categorie is onderzoek dat

Volgens Willis
een probleem op
een natuurlijke pleister
Een rat maakt
veertien milligram vitamine C
acht gram per dag
Stone het formuleert
Over zijn C-spiegel hoef
verre voorouders
wetenschappelijke publicatie over
scheurbuik leidt tot
verzwakking van alles
binnen bij elkaar houdt

Pagina 195

Pagina 200

Mensen kunnen [N.A. Michael Eskin (2018). New
Research and Developments of Water-Soluble
Vitamins]
nodig voor wondheling
belangrijk antioxidant dat
vitamine E assisteert bij
Kunnen opslaan [Mark A. Goldstein M.D. (2018).
Vitamins and Minerals Fact versus Fiction]
In Nederland wordt
en in België 110 mg
Dieren maken vele

iets wat Willis al had beschreven
het lichaam ingrijpt om de verzwakkingen
Pauling en Rath
het verlies van de
Dr. Willis kwam tot zijn
Willis beschrijft zijn bevindingen

Pagina 192

bij het brein lijkt
negatieve rol spelen
aan Alzheimer en Parkinson
neiging heeft te verkalken
Pagina 193

Pagina 201

Hij vermoedde dat
gevolg van stress
aderverkalking deels wordt teruggedraaid
Willis verwacht dat
in 2004, concludeert onderzoeker
dierentuinen lijdt aan

Pagina 196

zo’n honderdduizendmaal samentrekt
zegt dr. Roderik
verschijnt er nieuws over
onderzoeken bij elkaar te
duidelijk dat de
onderzoek en schrijft in 2019
publiceren erover
Ook de reviewers
half miljoen mensen

Pagina 202

gorilla’s overlijdt aan
Intussen is bekend dat apen
90 en ruim 100 milligram
lichaamsgewicht consumeren
dieet van menig wilde aap
groter consumeren dagelijks
zegt zij ‘dat het
‘ascorbic’ verwijst hier
Die hebben

Pagina 197

kans op aderverkalking bij 77
in 2018 gepubliceerd door Academic Press
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Pagina 203

vitamine C leidt tot de aanmaak van
Volgens Rath neemt
betreft enerzijds
als vervanging voor
Alleen wordt Lp(a)
een oplossing
wordt losgeweekt en
ander deel en
‘Ommekeer op
Soortgelijke woorden van
zijn laatste interview
het gevolg van
Afsluitend somt

interessante ontdekking
gebruikte hoeveelheid vitamine
C komt vervangen
Meer specifiek komt
is het idee, voorkomt
volgende proef schroeven
wetenschappers dezelfde resultaten
aanmaak is uitgeschakeld
Rath ontwikkelen hun
Pagina 204

snelle toename van
aderen in te dammen
In 1996 volgt vol onderzoek met
in een overzicht over alle
zelfs doorrekent

Pagina 211

C circuleert in het
mg voorkomt dat
Bovendien wijzen zij
opleveren omdat neutrofielen
FDA waarschuwt tegen
Die pleit voor
Net als de Brit
Amerikaanse cardioloog Thomas
en adviseert tussen
filmbeelden, adviseert mensen
tot zes gram vitamine C
plus twee gram
Levy toont uitgebreid
Hickey en anderen
nieren achterhaald is
opname, waarschuwt Steve
opname stijgt vanaf
basis ligt, zegt Hickey
voortdurende stroom vitamine
tijdelijk voorraadje
de helft van iemands

Pagina 205

een interview met Pim Christiaans
Zijn boek Waarom dieren
gratis te lezen
hart- en vaatstelsel noemt
Tezamen noemt hij
De visie van
Pagina 206

Rath schetst een beeld
leidt volgens hem
zijn zaak en schrijft
gezonde leefstijl en
Pagina 207

Daarvoor zet het collageen
reparatiemoleculen’ noemt
Collageenmoleculen, zo doceert
uit voeding halen
boek beschrijft Rath

Pagina 212

tot wel honderd gram
onschadelijke manier [Matthias Rath – Vitamin C
– Potential in Cancer, pagina 21, 2018]
Je ontdekt je
C een halfwaardetijd van dertig minuten
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