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Explosieve toename
patiënten met
voedselallergie

 Chronisch zieken (/chronisch-zieken) 23 oktober 2018

 Laatst bijgewerkt: 22 oktober 2018

In bijna dertig jaar tijd hebben vier keer
zoveel mensen last gekregen van
voedselintoleranties en auto-immuunziekten.

De grote groei in het aantal mensen met
voedselintoleranties is voor een belangrijk
deel te wijten aan het landbouwgif Roundup.
Dat stelt orthomoleculair arts Franca van der
Smit. Ze doet dit naar aanleiding van
onderzoek onder patiënten met chronische
klachten op het gebied van voeding en het

bestuderen van wetenschappelijk onderzoek naar voedselallergieën.

In bijna dertig jaar tijd hebben vier keer zoveel mensen last gekregen van
voedselintoleranties en auto-immuunziekten. Orthomoleculair arts Franca
van der Smit ziet een directe relatie met het gebruik van landbouwgif: “Ik
zie daar een één op één verband. Er komen steeds meer bewijzen dat het
gebruik van Roundup een toename veroorzaakt van ziektes als Alzheimer,
autisme, voedselintoleranties, obesitas, depressie en kanker.” Het
landbouwchemiebedrijf Monsanto, dat Roundup produceert, moet een
kankerpatiënt ruim 250 miljoen euro schadevergoeding betalen, omdat een
Amerikaanse jury ervan overtuigd is dat de ziekte veroorzaakt is door het
landbouwgif.

!
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Duidelijke relatie met voedselallergie
Steeds meer studies tonen aan dat het gebruik van het bestrijdingsmiddel
Roundup ook voor een toename zorgt van het aantal klachten over
allergieën en voedseltoleranties. Orthomoleculair arts Franca van der Smit
van de kliniek REFLEQT in Haarlem test in haar praktijk mensen met
chronische klachten op het gebied van voeding. Ook bestudeert zij al jaren
wetenschappelijke onderzoeken naar voedselintolerantie. Zij pleit voor
drastische maatregelen om het aantal klachten te verminderen. “Ik hoop
dat de overheid inziet wat het toxische effect van Roundup is op onze
darmen. Er moet echt iets veranderen.”

Intoleranties in Nederland
Nederland telt 5,3 miljoen mensen met een chronische aandoening (bron:
RIVM). In 2030 zullen dat er naar verwachting 7 miljoen zijn. Van der Smit
meent dat veel van deze patiënten met een aangepaste levensstijl veel
minder of geen medicijnen meer nodig hebben. “Er zijn steeds meer
inzichten dat onze darmen grote invloed hebben op onze gezondheid. Ze
functioneren naar wat we eten. Ziektes als diabetes, migraine, depressie,
obesitas en hart- en vaatziekten zijn met de juiste voeding vaak goed te
behandelen. Je bent tenslotte wat je eet.”

Meer aandacht voor voeding bij artsen
Artsen zouden volgens haar meer aandacht moeten hebben voor de
invloed van goede voeding op onze gezondheid. “Het effect van voeding
wordt helaas niet onderwezen in de huidige geneeskunde studie. Artsen
leggen weliswaar de eed van Hippocrates af maar zijn stelling ‘Laat uw
voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding’ wordt in het
geneeskunde-curriculum vergeten”, aldus Van der Smit.

Over Franca van der Smit
Franca van der Smit (1984) studeerde geneeskunde aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam en volgde erna een opleiding Cosmetische
Dermatologie bij Velthuis kliniek. Zelf had ze jarenlang last van
buikklachten (IBS, prikkelbare darmsyndroom). Ze ging zelf op onderzoek
uit om haar gezondheid zonder medicijnen te verbeteren. In dat kader
deed zij onder andere ze de opleiding Orthomoleculaire Voedingsleer en
Therapie. Haar klachten zijn met de juiste leefstijl nu verleden tijd.
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Aanvullende info ...
Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten
of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer (https://www.zorgkrant.nl/info-
help/voorwaarden/disclaimer?id=6992) en rapporteer (https://www.zorgkrant.nl/info-help/contact?id=6991)
a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden
(https://www.zorgkrant.nl/voorwaarden).
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(/chronisch-zieken/10139-samenhang-moet-beter-in-zorg-en-

ondersteuning)

Samenhang moet beter in zorg en ondersteuning

(/chronisch-zieken/10139-samenhang-moet-beter-in-

zorg-en-ondersteuning)
Mensen met een chronische aandoening of beperking, ouderen en

(mantel)zorgers merken dat er op meerdere vlakken problemen kunnen

ontstaan Eén op de d...

 Chronisch zieken (/chronisch-zieken)  Tue, 30 Apr 2019, 18:54:38" #

(/chronisch-zieken/10053-fno-programma-zorg-en-perspectief-

verbetert-kansen)

FNO-programma Zorg én Perspectief verbetert kansen

(/chronisch-zieken/10053-fno-programma-zorg-en-

perspectief-verbetert-kansen)
Met jongeren tot en met 25 jaar met een chronische aandoening gaat het

maatschappelijk gezien minder goed dan met hun gezonde leeftijdsgenoten

Deelna...

 Chronisch zieken (/chronisch-zieken)  Mon, 08 Apr 2019, 14:57:29" #

(/chronisch-zieken/9909-positieve-gezondheid-wat-biedt-het-

mensen-met-een-beperking)

Heeft het gezondheidsconcept Positieve Gezondheid

wat te bieden ? (/chronisch-zieken/9909-positieve-

gezondheid-wat-biedt-het-mensen-met-een-beperking)
Het gezondheidsconcept van Machteld Huber heeft in korte tijd veel bijval

gekregen Het gezondheidsconcept Positieve Gezondheid wil mensen

handvatten ...

 Chronisch zieken (/chronisch-zieken)  Sat, 02 Mar 2019, 13:03:14" #
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(/chronisch-zieken/9523-leefstijlprogramma-s-effectiever-door-

betere-verwijzing)

Leefstijlprogramma’s effectiever door betere verwijzing

(/chronisch-zieken/9523-leefstijlprogramma-s-

effectiever-door-betere-verwijzing)
Een aanzienlijk deel van de bevolking is niet voldoende actief en voldoet

niet aan de aanbevelingen voor een gezond voedingspatroon Meer kennis

bij h...

 Chronisch zieken (/chronisch-zieken)  Wed, 14 Nov 2018, 10:57:03" #

(/chronisch-zieken/9162-totale-parenterale-voeding-tpv-alleen-

vergoeden-uit-geneeskundige-zorg)

Parenterale voeding (TPV) alleen vergoeden uit

geneeskundige zorg (/chronisch-zieken/9162-totale-

parenterale-voeding-tpv-alleen-vergoeden-uit-

geneeskundige-zorg)
Daarmee komt er een einde aan de onduidelijkheid of de vergoeding van

deze zorg valt onder de farmaceutische zorg, hulpmiddelenzorg of

geneeskundige (...

 Chronisch zieken (/chronisch-zieken)  Tue, 07 Aug 2018, 14:42:39" #

(/chronisch-zieken/9077-minder-koolhydraten-beter-dan-minder-

vet)

Minder koolhydraten beter dan minder vet bij diabetes

type 2 ? (/chronisch-zieken/9077-minder-koolhydraten-

beter-dan-minder-vet)
Er zijn de laatste jaren steeds meer geluiden over de gunstige effecten van

een dieet met weinig koolhydraten Mensen met diabetes type 2 kunnen

waars...

 Chronisch zieken (/chronisch-zieken)  Thu, 12 Jul 2018, 13:33:53" #

https://zorgkrant.nl/chronisch-zieken/9523-leefstijlprogramma-s-effectiever-door-betere-verwijzing
https://zorgkrant.nl/chronisch-zieken/9523-leefstijlprogramma-s-effectiever-door-betere-verwijzing
https://zorgkrant.nl/chronisch-zieken
https://zorgkrant.nl/chronisch-zieken/9162-totale-parenterale-voeding-tpv-alleen-vergoeden-uit-geneeskundige-zorg
https://zorgkrant.nl/chronisch-zieken/9162-totale-parenterale-voeding-tpv-alleen-vergoeden-uit-geneeskundige-zorg
https://zorgkrant.nl/chronisch-zieken
https://zorgkrant.nl/chronisch-zieken/9077-minder-koolhydraten-beter-dan-minder-vet
https://zorgkrant.nl/chronisch-zieken/9077-minder-koolhydraten-beter-dan-minder-vet
https://zorgkrant.nl/chronisch-zieken


23-07-19 20)36Explosieve toename patiënten met voedselallergie

Pagina 6 van 6https://zorgkrant.nl/chronisch-zieken/9427-explosieve-toename-patienten-met-voedselallergie?tmpl=component&print=1&layout=default


