Peter Guinée

Samenvatting
Oe mogelijke toepessinqen van vitamine C
bij het voorkomen en genezen van ernstige
ziektes waar nu tegen gevaccineerd wordt,
zijn groot. Ook bij het voorkomen van
vaccinatieschade
kan deze vitamine een
rol spelen.
Door onwetendheid,
desinteresse en de
gevestigde
belangen in de ontwikkeling
van vaccins, kijkt de geneeskunde niet
meer naar andere mogelijkheden.

lichamelijke processen waarbij vitamine C
geen rol speelt: bij de aanmaak van
hormonen'
en
andere
belangrijke
verbindingen.
(b.v.
HOL-cholesterol),
omzettingen
van
amino-zuren,
neurotransmitters .en vitami-nes, het remt
allergische
reakties,
bevordert
.de
opnamen van mine-ralen
als ijzer. en
calcium,
en van vitamines,
voorkomt
a rte r io -scl e ro se,
be vo rd e rt
de
collageenvorming
in
bindweefsel',
Het is merkwaardig dat eén deel van de kraakbeen, dentine en bot en daardoor
belangrijkste
en
uitvoerig
gedokusnellere wond-genezing.
menteerde
onderzoeksliteratuur
die er Het is ook een anti-oxidant
d.W.Z. het
bestaat over de relatie tussen voeding en voorkomt de vorming van schadelijk stoffen
infektieziektes
gepubli-ceerd
werd in de of maakt deze onschadelijk.
eerste helft van de 20e eeuw. Veel ervan Wordt het u te ingewikkeld? Belangrijkste
ging
over
de
preventieve
en wat hieruit blijkt is dat deze stof essentieel
therapeutische waarde van de toen recent voor de gezondheid is en wat voor ons hier
ontdekte vitamines (1).
belangrijk is, vooral ook een grote rol
Jammer genoeg is veel ook weer in de speelt
bij de versterki ng van
het
vergeethoek
geraakt.
En zeker
de afweersysteem:
bevordering
van de
praktische
toepassing
van voeding en synthese van immuuneiwitten,
remming
voedingsupplementen
(vitamines
en van virussen en bacteriën, activering van
mineralen) bij het voorkomen en genezen de beweeglijkheid van leucocyten (witte
van ziektes is op een zijspoor geraakt. Het bloedlichaampjes),
en stimuleert
de
wordt zeker niet als serieus alternatief
thymus activiteit
beschouwd.
Er zijn talloze bronnen die verwijzen naar
Men is vaccinaties als belangrijkste wapen evenzovele onderzoeken.
gaan hanteren. Waarschijnlijk
Biochemicus
Irwin Stone beschrijft
en
is
het
gebruik
van
voeding
en dokumenteert
uitgebreid
de anti-virale,
voedingssupplementen
te simpel
en anti-bacteriële
en anti-toxische
werking
simpelheid
is lang niet altijd geliefd.
van Vitamine C (2)
Vaccins vragen veel meer basis-research
Een ander boek dat zowat alle beschikbare
en vooral belangrijk is dat er octrooien op informatie
over de beschermende
en
aan te vragen zijn en er dus meer aan te genezende
werking
van vitamine
C
verdienen valt.
dok u men tee rt is het boe k van G .C .
Dettman. I. Oettman en A. Kalokerinos .(3)
Funkties
van vitamine
C
Voor geïnteresseerden
zijn vooral in dit
Vitamine C is voor de mens essentieel in laatste
boek alle bronnen
van
de
de voeding aangezien wij niet in staat zijn oorspronkelijke
onderzoeken
te vinden
deze zelf aan te maken. Er zijn weinig
waarnaar in dit artikel wordt verwezen.
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Bij de volgende
ziektes is vitamine C
werkzaam gebleken
bij het voorkomen
en/of behandelen ervan. Ik noem alleen de
ziektes die enig verband
hebben met
vaccinaties:
- Hepatitis
- Influenza (griep)
- Difterie
- Kinkhoest
- Tetanus
- Polio
- Bof
- Mazelen
- Waterpokken
- Tuberculose
- bacteriële Dysenterie.
Polio
Jungeblut liet al in de jaren dertig zien dat
vitamine C het Poliovirus onschadelijk kan
maken, de ziekte kan voorkomen en de
ernst van reeds uitgebroken
Polio kan
beperken.(3, blz. 20).
Sabin (jawel de ontwikkelaar van het orale
Poliovaccin) probeerde de resultaten van
Jungeblut te reproduceren, maar slaagde
daarin niet.(3)
Klenner
ging
in 1949
verder
met
onderzoek
naar
de toepassing
van
vitamine C bij Polio. Hij gebruikte veel
hogere
doseringen
als Jungeblut
en
Sabin, en had meer sukses.(3).
De dosering
die
hij
gebruikte
in
dierexpirementen
was 4,5 - 17,5 gr.
vitamine C elke 2-4 uur (27-210 gr. per
dag) omgerekend
naar een menselijk
lichaamsgewicht van 70 kilo.
Hij legt de nadruk op de konstante
handhaving van hoge vitamine C waardes
in bloed en weefsels wil de behandeling
resultaat hebben.
Klenner beschrijft ook de behandeling van
60 gevallen van acute Polio bij kinderen
tot 4 jaar met een dosering van 1-2 gr.
vitamine C (afhankelijk van de leeftijd),
elke 2-4 uur ingespoten
in een spier
gedurende de eerste 24 uur Daarna werd
de dosering de volgende 48 uur geleidelijk
afgebouwd en slechts elke 6 uur gegeven.
Binnen 72 uur waren alle 60 gevallen weer
't p tikje
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in orde. (1), blz. 104.
Baur gebruikte bij de behandeling
van
polio 10-20 gr. per dag en meldt hierdoor
een snel herstel . (3)
Greer gebruikte 50-80 gr. per dag voor de
suksesvolle behandeling van 5 ernstige
Poliogevallen. (3)
Klenners
. baanbrekende
werk
werd
vergeten en Sabin, teleurgesteld door de
mislukkingen
met te lage do serlnqen,
stortte zich .op de ontwikkeling 'van een
vaccin, het Orale Poliovaccin (aPV).
Zo veranderde 'de loop van de medische
geschiedenis wat betreft de behandeling
van Polio ten voordele van vaccins.
Tetanus
Dey beschrijft een dierproef waarbij de
dieren Tetanustoxine kregen ingespoten
en werden verdeeld in 5 groepen wat
betreft de' behandeling met vitamine C. (3,
blz 21)
G(OeP-J kreeg alleen het toxine, alle dieren
stierven binnen 65 uur.
G[Qep2 kreeg tegelijk 1 gr. vitamine eper
kilo lichaamsgewicht en daarna
2x per
dag gedurende
3 dagen. Alle dieren
overleefden
en kregen
slechts
lichte
symptomen.
Groep 3 kreeg al 3 dagen voor de
inspuiting met toxine vitamine C en verder
3 dagen erna. Niet alleen overleefden alle
dieren, ze kregen zelfs geen symptomen
van tetan us!
Groe-P-A kreeg pas vitamine C als de eerste
symptomen
van tetanus
verschenen,
meestal
na 16-26 uur.
De tetanus
symptomen zetten niet door en alle dieren
herstelden.
Grnep 5 kreeg pas vitamine C 40-47 uur na
het
beg i n van
sympto me n,
toe h
overleefden alle dieren.
Met dergelijke spektaculaire resultaten is
nooit iets gedaan. Ze stammen uit 1966
toen de vaccin strategie al de boventoon
voerde. Wellicht kijkt men ook wat vreemd
t6gen de extreem hoge doserinqen aan, te
vergelijken met 140 gr. per dag voor een·
volwassene. Toch is het niet ver af van de
juni '96
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70 gr. per dag die gebruikt werd bij de
gangbare behandeling van een te hoge
oogdruk (glaucoom).
OOk wordt nogal eens vergeten dat bij de
behandeling van ernstige acute ziektes het
inspuiten van vitamine C essentieel is voor
het resultaat, het wordt langs die weg
immers veel sneller opgenomen.
Kinkhoest
Het is wonderlijk om in een Amerikaans
boek te lezen
dat een Nederlands
onderzoek het gunstige effekt van vitamine
C bij kinkhoest heeft vastgesteld. (4)
De Wit gaf een 1/2 gr. vitamine C dagelijks
aan kinderen met Kinkhoest gedurende 1
week, daarna bouwde hij geleidelijk af. De
90 kinderen verdeelde hij in 3 groepen:
GLo~
Vitamine C werd geïnjekteerd. de
ziekte duurde gemiddeld '15 dagen.
Groep 2
Vitamine C werd via de mond
gegeven. De duur van de kinkhoest was
gemiddeld 20 dagen.
Groep
3
Kreeg
het experimentele
ki nkhoest
vaccin,
de ziekte
duurde
gemiddeld 34 dagen. Natuurlijk weten we
in middels dat het geen zin heeft bij een
reeds uitgebroken ziekte een vaccin te
geven. Maar we kunnen deze groep op z'n
mist als placebo groep (die geen medicijn
krijgt) beschouwen.
Veel onderzoek wijst dus op een effektieve
en goedkope
mogelijkheid:::bij
het
voorkomen en bestrijden van veel Ziektes.
waar nu tegen gevaccineerd wordt, <Cloor
het toepassen van Vitamine C. Men kijkt
vreemd aan ~egen .de hoge doseringen.
Dat Komt voort uit onbekendheid met het
feit dat de behoefte aan vitamine C stijgt
met een veelvoud
bij stress op het
afweersysteem zoals bij ziekte.
Oe Australische arts Archie Kalokerinos
stelde bij zijn werk onder de zwaar
ondervoedde Aboriginal kinderen vast dat
het hoge sterfte percentage onder kinderen
dramatisch afnam als hij ze bij ernstige
acute ziektes vitamine C inspoot. (5, zie
ook het interview met hem in het Prikje van
juni 1995 ).
Hij ontdekte ook dat het sterftepercentage
't Prik]e
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onder kinderen verdubbelde na vaccinatiecampagnes, bijna elk tweede kind stierf.
De slecht gevoede. ziekelijke kinderen
werden rücksichtlos geënt, ziek of niet.
Allemaal in de rij voor de spuit zonder
goede kontrole van de kinderen vooraf,
laat staan achteraf. Zoals nu nog in derde
wereld
landen
vaccinatiecampagnes
worden gehou-den ..
Bij dierexpirimenten bleek de, toediening
van Vitamine C sterfgevallen
enting te
voorkomen. (5, blz.139).
Zelfs bij de gevreesde Meningococcen
sepsis (bloedvergiftiging) zou vitamine C
wel eens levensreddend
kunnen zijn
(5,blz. 149).

na

Vervolg
In een vervolg op dit artikel in het volgende
Prikje zal worden ingegaan op doseringen,
diagnose van vitamine C tekort en de
verschillende vormen van vitamine C. Voor
ouders ook heel praktisch want toediening
van vitamine
C is ook zinvol
rond
vaccinaties bij goed gevoede kinderen. , ,
Door de stress op het afweersysteem kan
ook een plotseling
tekort aan deze
vitamine ontstaan bij welvaartskinderen.
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Peter Guinee
Het gebruik van vitamine C om komplikaties van
vaccinaties te voorkomen.
Inleiding:
In 't Prikje"

11
vanjuni 1996 besprak ik de mogelijkheden van vitamine C bij het voorkomen en behandelen van Polio, Tetanus, Kinkhoest en enkele andere ziektes waartegen ingeënt wordt. Tevens beloofde ik om verdere aanwijzingen te geven voor het
gebrnik van vitamine C om komplikaties na vaccinaties te voorkomen. Het gebruik van vitamine C,
Zink en andere vitamines en mineralen blijkt de
komplikaries na vaccinaties te kunnen verminderen.
Dar wil niet zeggen dat we er nu maar op los kunnen
vaccineren zonder risico's. Maar zo lang de realiteit
is dar er massaal gevaccineerd wordt en de druk op
ouders enorm groot is, vind ik dat elke maatregel die
de komplikaries
kan verminderen, is meegenomen.

welvaarts

een relatief schone omgeving
vitamineC.

derzoek bleek cf inderdaad een vitamine C tekort te
bestaan, zowel bij kinderen, als in de borstvoeding
van de moeders. Maar ook bij onderzoek van de
moedermelk
bieken er tekorten bij vrouwen In

bevatten

meer

In bet boek.: " Vitamine C " van de artsen G len en Ian
Dettman en Archie Kalokerinos, worden de volgende
aanbevelingen gedaan om wiegedood na vaccinatie, en hiermee ook andere ernstige komplikaries,
te
voorkomen [~J :
L Geef geen-Kinkhoest vaccin
2. Geefhet Polio-vaccin niet tegelijk met andere
vaccinaties

3.

De Aboriginals:

De in Nederland aangegeven dag-behoefte van 60
mg zegt heel weinig en is meer gebaseerd op war de
Nederlander
binnenkrijgt dan op feitelijke optimale
behoefte. Naruurlijk vormt de Aboriginal bevolking
in Australië een groep die door hun positie als tweede
rangs burgers, extreem slecht gevoed zijn. Bij on-

zijn er grote verschil-

len per individu, maar we mogen er niet automatisch
vanuit gaan dat we hier wel voLdoende hebben. Verpakte vruchtensappen
bleken niet altijd de aangegeven boeveelheid vitamine C te bevatten en ook waren er grote verschillen door de toegepaste landbouwmethoden, d.w.z.biologisch
geteelde produkten uit

4.
De toepassing van vitamine C bij vaccinaties, danken we aan de Australische arts Archie Kalokerinos
die bij zijn werk onder de Aboriginals ontdekte dat
na de invoering van vaccinatiecampagnes
er 2x zoveel kinderen stierven, bijn 50% van alle kinderenlj.]
Hij verklaarde dar uit een akuut gebrek aan vitamine
C, waardoor het afweersysteem
niet meer normaal
kan funktioneren en daardoor de weg openligt voor
allerlei ernstige infekries. Bij een toegenomen stress
op bet afweersysteem
zoals dat ontstaat bij allerlei
infekries, maar ook bij vaccinatie, neemt de behoefte
aan vitamine C toe tot een veelvoud van de normale
behoefte.
Bij experimenten
met dieren
die
gevaccineerd werden bleek inderdaad dar de sterfte
na vaccinatie afnam na toediening van vitamine C.

landen. Natuurlijk

5.

6.

Dat betekent voor het huidige programma
ook niet samen met de Hib-prik
Geef vitamine C en Zink-supplementen
Zorg dat de voeding van de baby [ en de
moeder bij borstveeding J zo goed mogelijk is.
Overtuig je er van dat bet lcind geen luchtweginfektie heeft. of recent heeft gehad.
Dat zijn bijv. neusverkoudheid,
keelontsteking,
bronchitis e.d.. Kortom het kind moet echt
100% gezond zijn.
Laat de oren kontroleren om er zeker van te zijn
dat er geen" stille" oorontsteking aanwezig
IS.

Praktische aanwijzingen:
Hoe kunnen we nu praktisch te werk gaan, wat is de
dosering, welke toedieningsvormen
zijn er '~
Het meest precies kunnen we vaststellen of iemand
een vitamine C tekort beeft door een dipstick in de
urine te steken en re meten of er vitamine C wordt
uirgescheiden.
Als het lichaam genoeg vitamine C
heeft wordt de rest immers via de nieren uitgescheiden. De firma Ames beeft zo'n stick. Mij is echter
niet bekend of deze ook in Nederland verkrijgbaar
is. Bovendien moeten we een extra reserve nebben
voor de aanslag die de vaccinatie op bet afweersysteem pleegt. En omdat overdosering van vitamine
C geen schade geeft. kunnen we [Och rner gemiddeide doses werken voor alle kinderen. Alleen het
verschijnen van diarttree geeft aan dar de maximale
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is bereikt. Bij volwassenen kan dat oplopen tot
l5"gram per dag !

dosis

De dosering is WO mg per dag per maand leeftijd,
bij 3 maanden dus·300 mg. Bij 10 maanden 1000
mg. vanaf de leeftijd van 1 jaar voor elk jaar een
gram meer tot bij 10 jaar de dosis van 10 gram is
bereikt en dat blijft ook gelden voor volwassenen
[ 2,blz.303].
De dagdosis verdelen we het beste over 2x per dag,
bijv. 2x 500 mg voor een kind van 10 maanden. Het
poeder in wat vloeistof oplossen [ koud, in ieder geval niet te warm !] , liefst bij de maaltijd. Een
afgesrreken theelepel is 2-3 gr., een opgehoopte theelepel is 4-5 gram.
Er zijn echter vormen van vitamine C die beter
opneem baar zijn, zoals de mineraal gebonden vorm
en de Ester C [ zie verderop J. Hierbij kunnen we de

dosering halveren!
Bij borstvoeding kan de moeder vitamine enemen,
alleen is het dan wat ondui~elijker hoeveel vitamine
C de baby krijgt.

Hoe lang?
Begin enkele dagen voor de vaccinatie al met het
geven, en begin met een lagere dosis totdat de dag
van de vaccinatie de boven aangegeven dosis is bereikt. Ga er zeker een week, bij de BMR zeker twee
weken. mee door, bouw de dosering geleidelijk af in
enkele dagen.

Verschillende soorten vitamine C:
!.
Het goedkoopste
is de pure"
Acidurn
Ascorbicum ", zonder smaakjes, te koop als tabletten van 50, 100, ·250 of 500 mg., of als poeder, in de
apotheek ofbij verderop genoemde firma's.
2.
Dan zijn er de niet-zure vormen, waarbij het
aseorbaar is gebonden aan een mineraal.
Mineraalascorbacen:
Calciumascorbaat,
Kal~. - of
Namumascorbaac.
De smaaJë IS nog met erg.
maar in ieder geval niet zo intens zuur, verstoort niet
het zuur/base-evenwicht
in het lichaam en geeft ook

3 zijn het best verkrijgbaar via het reform- en natuurvoedingscircuit.
De vormen 2 en 3 laten zich ook
goed verdragen door mensen met een gevoelige maag.
Voor de opneernbaarheid
worden er soms •• bioflavonoïden /t aan toegevoegd, stoffen; die van nature
ook bij vitamine C voorkomen. Kauwtabletjes
vitamine C zijn afte raden, ze staan stijfvan de suiker of
kunstmatige zoetmiddelen.

Zink.
Is een belangrijk

mineraal voor het afweersysteem.
De dosering onder de 12 maanden is 5 mg. per dag.
Te beginnen enkele dagen voor de vaccinatie en enige
tijd doorgaan zoals beschreven bij vitamine C. Zink
is alleen in tablet-vorm te krijgen. Bijv. Zink-IS van
Orthica ofZink-picolinaat
22 mg. van Solgar. U zult
de tablet moeten fijn maken en hier 1/3 Of 1/4 deel
van geven.
J}fulti - Vitamine - mineraai formules.
In feite spelen
vele vitamines
en mineralen
gezamelijk
een ro I b ij het ondersteunen
van het
afweersysteem.
De toediening ervan bij baby's is
echter een probleem gezien de vieze smaak die met
name de B-vitamines
geven. Ik geef enkele mogelijkheden:
" Vita-Min-poeder
" [ Orrhica J: door de poedervorm
makkelijk te doseren, voor kinderen tot 6 maanden
112 maarschepje. van 6-12 maanden één maatschepje
per dag. De smaak is aangenaam maar wordt bereikt
doordat het poeder voor ïS% uit dextrose, ofwel een
vorm van suiker bestaat. Let op: het poeder bevat
ook vitamine .'-\iD en C: dus verrekenen met andere
supplementen.
" Aspartamins " tabletten [ Solgar J: deze bevat alleen mineralen. Eén tablet per dag tot I jaar. Tablel
fijn maken en in vloeistof laren innemen.
Verder
kunt u de aanwijzingen
volgen die boven bij vÎlamille C werden gegeven onder" hoe lang".

red

geen maagirritatie. Er zijn een aantal firma's die deze
vorm leveren: Bonusan. Nurramin, Orthica, Solgar
èn Hellos.
~
Tot slot is er " Ester C ". een beter opneembare vorm in capsules met poeder
[Orthic:l.
Solgar lorals los poeder [ Helios J. De vormen 2 en
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