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Dit boek wat zowel gratis beschikbaar is als E-book, als geprinte editie tegenkostprijs wil ik 

opdragen aan mijn dochter Joyce, mijn zoon Davey en mijn vrouw Lianne. En bovenal aan alle 

mensen die zich al jaren ziek en vermoeid voelen. Ziek en vermoeid door de aanwezigheid van 

Candida gisten en schimmels in het bloed. 

Een probleem onderschat en genegeerd door de reguliere geneeskunde. Meer en meer onderzoek 

toont aan: Candida staat bij veel chronische ziekte beelden met stipt op de eerste plaats als 

directe of indirecte bron van de klachten. Onbegrijpelijk want Candida patiënten zijn altijd en op 

korte termijn met de juiste methode succesvol te behandelen. 

Dit boek is voor jullie! 
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Geen zin om dit boek digitaal te lezen? 

Bestel dan het Candida totaal plan als Fysiek boek! Extra uitgebreid + 

Koken met Candida recepten bonus, en dit alles tegen productieprijs! 

http://www.candidatotaal.nl/c-1175503/boeken-en-dvd-039-s 

 

Voorwoord en introductie 

 

Candida, een gist die bij mens en dier in de darm voorkomt. Bij de mens is vast 

gesteld dat inmiddels zo goed als iedereen Candida in zijn darmen bij zich draagt 

en dat het van moeder op kind wordt overgebracht. Dit kan op zich geen kwaad 

want de hoeveelheid Candida wordt onder controle gehouden door de 

aanwezigheid van goedaardige darmbacteriën waardoor het als gist binnen de 

darm blijft. Echter door diverse factoren, met name overmatige suiker 

consumptie en gebruik van medicatie zoals antibiotica, maagzuurremmers en de 

anticonceptiepil kan de balans in de darmen verstoord raken en zal Candida 

muteren naar een schimmel die vervolgens ook door de darmwand heen groeit 

en vervolgens in de bloedbaan terecht komt waar hij absoluut niet hoort en van 

nature niet voorkomt. 

Omdat het immuun systeem zo goed als altijd faalt deze infectie onder controle 

te krijgen spreken we dan over een Chronische Candida infectie. Er ontstaat door 

de jaren heen een breed scala aan uiteenlopende maar herkenbare klachten 

waar chronische vermoeidheid een onvermijdelijke factor van is. Vaak worden 

deze klachten genegeerd en ontstaat het idee dat het ‘normaal’ is met deze 

klachten te leven. Niet wetende dat een Candida infectie direct en indirect 

verantwoordelijk is veel chronische ziekte beelden. Waaronder het Chronisch 

vermoeidheidssyndroom, voedsel intoleranties, fibromyalgie, spastische darm 

syndroom, Reuma en Kanker. 

Maar ook uitwendig kunnen op het eerste gezicht verwaarloosbare klachten 

ontstaan zoals Acne, zwemmers eczeem en kalknagels. Deze symptomen zijn 

altijd het gevolg van een onderliggend probleem: Candida. De Candida is 

bovendien in staat om meer dan 50 verschillende signaalstoffen te produceren 

waarmee hij processen binnen ons lichaam kan beïnvloeden. Onderschat de 

status van evolutie van deze schimmel niet! De meest bekende is het vermogen 

onze suiker spiegel te manipuleren zodat we meer zin in suiker en koolhydraten 

krijgen.  
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Deze signaal stoffen kunnen samen met andere giftige stoffen uit voeding die 

normaal gesproken niet worden opgenomen zoals geur, kleur en smaakstoffen 

(e-nummers) de hersenen bereiken bovendien onze neurotransmitters verstoren in 

de hersenen waardoor ziektebeelden als depressie, ADD en ADHD kunnen 

ontstaan. Wat geen ziekten zijn maar symptomen van een onderliggend 

probleem: Candida en een lekkende darm. Tevens scheidt Candida een sterk 

verzurende giftige alcohol achtige stof uit genaamd Aceetaldehyde. 

Aceetaldehyde werkt onder andere bacterie dodend en is zijn enigste 

verdediging tegen de goedaardige darm bacteriën, ze zijn natuurlijke vijanden. 

De acetaldehyde blijft bij een gezond persoon binnen de darmen maar Candida 

blijft deze stof indien buiten de darmen gewoon uitscheiden. Acetaldehyde is 

tevens een afbraak product van ethanol beter bekend ‘alcohol’ en 

verantwoordelijk voor de symptomen van een kater: hoofdpijn, duizeligheid, 

lusteloosheid, pijnlijke of vermoeide spieren, overgevoeligheid voor externe 

prikkels en vermoeidheid. Deze zijn vanwege de acetaldehyde die de Candida 

uitscheid dan ook allemaal klachten van een Candida infectie. 

Eenmaal in de bloedbaan is het de taak van het Immuun systeem en de witte 

bloedcellen om de Candida op te ruimen. De Candida leeft van glucose (suiker). 

Ons westerse voedingspatroon zit vol met suikers en koolhydraten die door het 

lichaam worden omgezet in glucose. Hierdoor groeit de Candida snel en is hij 

vaak op korte termijn te sterk voor het immuun systeem. Er ontstaat nu een 

chronisch gezondheidsprobleem die niet vanzelf over gaat en uiteindelijk via vele 

schakels op lange maar soms ook korte termijn fatale gevolgen kan hebben.  

Als de persoon geen actie onderneemt zal hij 

alleen maar zieker worden. Maar in 

tegenstelling tot Bacteriële infecties is de 

Candida schimmel/gist net zoals bepaalde 

Virussen enorm slim en ver geëvolueerd. 

Wetenschappers beginnen momenteel pas 

beetje bij beetje een tipje van de sluier op te 

lichten hoe geavanceerd Virussen en 

schimmels werken. Hoe het generatie op generatie kan worden overgedragen 

zonder dat de gastheer komt te overlijden. Candida leeft al vele generaties bij 

mens en dier in onze darmflora. Hoe lang is moeilijk te zeggen maar bij de mens 

al zeker 6000 jaar. En dit gaat ook prima zolang de balans in de darmen niet 

verstoord wordt maakt het ons niet ziek. Het is niet het doel van de Candida om 

zijn gastheer te doden. Maar als hij de kans krijgt om dankzij een verzwakt 

immuun systeem of door externe factoren door de darmen heen te groeien dan 

zal hij dit doen.  
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En zal in de bloedbaan ontelbaar veel plekken aantreffen waar hij uiteindelijk 

voor een dermate erge overgroei in het lichaam zal zorgen dat door het immuun 

systeem de nood toestand wordt uitgeroepen binnen het lichaam en het zijn 

laatste redmiddel in zet. Dit is de Candida proberen in te sluiten door middel van 

overmatige celdeling rondom de hot-spots van de infectie. Er ontstaat dan wat 

noemt een ‘tumor’. 

Dit hoeft niet per definitie iets negatiefs te zijn. Het begint altijd met een 

‘goedaardige tumor’. En de meeste gevallen is deze methode doeltreffend om 

de Candida overgroei in het betreffende weefsel onder controle te krijgen en 

zullen de tumor cellen na het overlijden van de Candida slinken en uiteen vallen. 

Er is meer dan voldoende onderzoek beschikbaar wat indiceert dat de meeste 

mensen tientallen zo niet honderden tumoren ontwikkelen die zichzelf weer 

oplossen tot die keer dat het mis gaat. Doordat de Candida zich steeds 

agressiever tegen deze tumor vorming zal gaan gedragen zullen ook de 

tumorcellen hier weer op reageren. Het uiteindelijke gevolg is dat het lichaam 

doorslaat in het vormen van cellen die zich onbeheerst blijven vermenigvuldigen. 

We spreken dan over een situatie die de reguliere geneeskunde omschrijft als 

‘Kanker’. Waarom het lichaam dit doet is voor de medische wetenschap nog 

een mysterie. Wel weten we dat deze op hol geslagen cellen, die je beter 

‘Candida Killer Cellen’ kan noemen in plaats van Kanker Cellen. Ook op andere 

plekken in het lichaam terecht komen waar ze de Candida aantreffen en zich 

daar gaan vermenigvuldigen en zo voor secundaire tumoren zorgt. Men spreekt 

dan over uitzaaiingen. 

De tijd die tussen het eerste moment van infectie, het doorbreken van de 

darmwand, het lange ziekte beeld en uiteindelijk de mogelijke vorming van 

Kanker tumoren verschilt sterk per persoon. Want of en wanneer het lichaam dit 

uiteindelijk doet is afhankelijk van vele factoren. Bij de een kan dit een paar jaar 

zijn, bij de ander vele tientallen jaren of helemaal nooit. Dit wordt bepaald door 

hoe het immuun systeem reageert op de Candida infectie. Met name andere 

immuun verstorende invloeden kunnen sterk bijdragen aan de invloed van de 

Candida infectie op het lichaam en het gedrag van het immuun systeem in het 

algemeen. Je hoeft maar te kijken naar alle dingen die door de wetenschap 

inmiddels al in verband zijn gebracht met kanker, ook al is er tot op heden geen 

verklaring vanuit de reguliere geneeskunde waarom deze dingen daadwerkelijk 

Kanker veroorzaken (Candida) alleen dat ze het doen, maar waarom weten ze 

niet. Denk aan resten van pesticiden en chemische toevoegingen in ons voedsel, 

straling zoals gsm en Wi-Fi, hulpstoffen uit vaccinaties, drank, roken, drugs 

enz.Besef dus heel goed dat het niet deze stoffen op zichzelf zijn die Kanker 

veroorzaken maar dat Candida aan de basis staat van eerder genoemde 

ziektebeelden en uiteindelijk elk type Kanker. Besef dat doordat ‘kanker 

veroorzakende dingen’ niet zelf Kanker veroorzaken.  
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Dit is ook nooit bewezen, bepaalde factoren worden in verband gebracht met 

het ontstaan van Kanker maar OF en hoe ze dan daadwerkelijk kanker 

veroorzaken is voor de medische wetenschap nog onduidelijk.  

De grootste trigger van een chronische Candida infectie zelf is denk ik toch wel 

medicatie die de darmflora consequent op langere termijn verstoort zoals 

maagzuur remmers, antibiotica uit vlees, de anticonceptie pil, corticosteroïden 

en het aller ergste wat je voor je darm flora kan doen: een breed spectrum 

Antibiotica kuur. Andere factoren die Candida kunnen veroorzaken zijn zware 

virus infecties zoals griep. Met name het Epstein Barr virus (ziekte van Pfeiffer) waar 

in Nederland 80% van de volwassenen mee is besmet is en 30% van de mensen 

meerdere weken ziek van is geweest is een bekende trigger van een Candida 

infectie. Deze en andere virus infecties kunnen namelijk de darmflora dermate 

ontregelen en/of het immuun systeem tijdelijk verzwakken dat Candida zijn kans 

kan grijpen om vanuit een relatief onschuldige gist vorm te muteren naar een 

agressieve schimmel. Iets wat hij normaal pas doet na het overlijden van zijn 

gastheer. En dan zit je met de gebakken peren. 

 

Mensen gaan naar de huisarts en die stuurt ze na 

lang aandringen naar de specialisten maar zelfs hun 

kunnen niet helpen. Hun werken namelijk volgens 

vaste protocollen en volgens hun kan Candida niet 

bij gezonde personen buiten de darmen in de 

bloedbaan overleven. Volgens hun kan Candida 

alleen bij mensen met ernstige immuun verstorende 

aandoeningen zoals HIV en Kanker in het bloed overleven. Wat bevestigt wordt 

door recente onderzoeken die aantonen dat 80 tot 95% (verschilt per onderzoek) 

van de mensen met Kanker, Candida in hun bloed hadden. En omdat de 

reguliere geneeskunde niet in Candida als bron van ziekte gelooft, maar gelooft 

dat het enkel een gevolg kan zijn van ziekte in plaats van de bron van ziekte kom 

je bij hun geen stap verder. Onverklaarbaar vermoeid = chronisch 

vermoeidheidssyndroom, onverklaarbare darm klachten = Spastische darm 

syndroom. Onverklaarbaar hyper actief gedrag = ADHD of zoals het in Nederland 

officieel heet: ‘aandacht tekort-hyperactiviteitsstoornis.’ De signaal stoffen van 

Candida en giftige stoffen uit onze voeding die door je lekkende darm in de 

bloedbaan terecht komen rommelen met onze hersenen. En ja dan krijg je 

concentratie stoornissen, of afwijkend hyperactief gedrag omdat bepaalde 

neurotransmitters worden over gestimuleerd. Voedsel intoleranties tegen normale 

gezonde voeding zoals melk en tarwe? Ach joh dat is normaal dat heeft toch 

iedereen! 

 



Het Candida Totaal Plan – DokterCandida.nl Pagina 7 

 

Ben je momenteel nog gezond? Geen darm klachten, onverklaarbare 

vermoeidheid, voedsel intoleranties zoals melk en gluten? Koester deze 

gezondheid dan. En denk niet goh dat is mooi ik heb niets te maken met die 

Candida dus ik hoeft ook niet niets over te weten. Want je hebt er wel mee te 

maken. Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken. Want Candida is 

honderden generaties geleden al in ons lichaam geslopen en wordt van moeder 

op kind overgedragen. Als Candida niet bestond zou de levensverwachting naar 

mijn mening ook een stuk hoger zijn. Want het zijn pathogene als Candida die 

sterk bijdragen aan de versnelde aftakeling van ons lichaam. Ik durf geen 

schatting te maken maar als we ooit het Candida probleem overwinnen als 

bevolking kan er minimaal 25 jaar bij onze levensverwachting op daar ben ik 

heilig van overtuigt. Dus leef gezond en blijf gezond. Leer wat Candida is net 

zoals je op school leert wat griep is. Leer wat het met je kan doen. Leer de 

symptomen herkennen en leer wat je moet doen om een uit de hand dreigende 

lopende Candida overgroei in de darmen in de eerste instantie kan voorkomen. 

Ga niet onwetend en naïef zitten wachten tot je ziek wordt zodat je de zoveelste 

niet te behandelen onzin diagnose kan krijgen. Want als je maar lang genoeg 

wacht zal die dag vanzelf komen. Als je de symptomen van Candida al wel 

vertoont en die kunnen heel mild zijn zoals (zwemmers) eczeem en regelmatig 

diarree ga dan niet zitten wachten tot het vanzelf spontaan weer over gaat. 

Want dat gaat het zelden. As je geen actie onderneemt zal je vroeg of laat net 

zoals één op de andere drie Nederlanders de ultieme prijs betalen. Maar niet 

voordat je nog even volledig bent uitgemolken door de farmaceutische industrie 

die begrijp mij niet verkeerd als geen andere en eigenlijk als enigste behalve de 

Candida zelf baat heeft bij het in stand en verborgen houden van het 

maatschappelijke Candida probleem. 

Een industrie die naast aan enorm nuttige en waardevolle medicijnen voor vele 

mensen OOK honderden miljarden per jaar verdient aan symptoom bestrijding. 

Symptomen van een hele waslijst aan dingen die hun oorsprong vinden in een 

verkeerde lifestyle met Candida en een lekkende darm als gevolg welke op hun 

beurt mensen ziek maken en ziek houden. In de essentie is Candida eenvoudig te 

voorkomen, en mocht je toch een infectie krijgen eenvoudig te overwinnen, het 

vereist wel een hele bult discipline, iets wat helaas een zeldzaam begrip aan het 

worden is . Discipline of niet, je moet wel weten waar je op moet letten, wat je 

moet doen. Mijn naam is Kaj Alexander de Vries alias Dokter Candida en ik zal 

middels mijn website doktercandida.nl en middels verschillende voorlichtingsfilms 

waarvan Candida – bron van ziekte mijn eerste is mijn uiterste best doen om het 

Candida verhaal te verspreiden. Want ook ik heb jaren geworsteld met Candida. 

Jaren van onbegrip door zowel familie, vrienden als de doctoren. En elke keer als 

ik weer een verhaal hoor van mensen die al jaren zo niet tientallen jaren ziek 

rondlopen dankzij Candida doet mij dit pijn want de oplossing kan zo simpel zijn. 
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Elke keer wanneer ik over het zoveelste kind hoor dat slachtoffer is geworden van 

Kanker kan ik het wel uitschreeuwen omdat ik zie hoe de gevolgen van Candida 

mensen soms over een hele lange periode en soms heel kort en intens volledig 

kapot kunnen maken. Hoe de kanker industrie mensen vervolgens valse hoop 

geeft met misleidende informatie over de succes ratio van hun behandelingen 

die volgens hun de enigste oplossing zijn. Dat zeggen ze en dat geloof je! Het 

extreem moeilijk is om aan de greep en invloed van de medische industrie te 

ontsnappen met al hun ‘specialisten’ die stuk voor stuk autoriteit uit stralen. Hun 

weten alles en jij weet niets, hun zijn de specialist en jij bent een niemand dus wat 

wil je nou? 

Ik zal mijn kop uit blijven steken voor de 

mensen die willen weten wat Candida is en 

of dit de oorzaak van hun lichamelijke en/of 

psychische problemen kan zijn. En indien ik 

Candida kan vast stellen met een bloed 

onderzoek dan help ik ze dit onder controle 

te krijgen. Maar ook preventief, met gratis 

informatie op mijn website en, een gratis E-

book vol informatie over Candida en de anti Candida lifestyle. Mocht dat nog 

niet genoeg zijn geef ik wie het maar wil gratis e-mail support. Want ik ga niet 

langer toe kijken hoe de mensen om mij heen beetje bij beetje kapot aan het 

gaan zijn. Misleid door voedsel fabrikanten, misleid door de medische industrie, 

misleid door de psychiatrie en door de technologische industrie. En een ieder die 

helpt mijn informatie te verspreiden door bijvoorbeeld mijn films en artikelen te 

delen op Social media helpt anderen. En misschien help je door dit artikel te 

delen iemand van zijn eczeem af. Misschien voorkom je dat de zoveelste 

uitgeprocedeerde medisch asiel zoeker met de sticker …syndroom het zwijgen 

wordt opgelegd, of vol gestopt wordt door psychiaters met pillen omdat ze 

ADD/ADHD hebben of één van de andere 350+ stoornissen uit het DSM 

handboek. Want tja voor elke gek hebben ze een gebrek! Gebrek correctie: 

Psychische stoornis veroorzaakt door een NIET AANTOONBARE chemische 

onbalans in de hersenen, alleen de corrigeren met hun dure pillen vol ellendige 

bewerkingen. Terwijl wetenschappers op dit moment steeds meer en meer tot de 

conclusie komen dat de gifstoffen die Candida uitscheid de oorzaak zijn van 

deze problemen. Zo wordt elektromagnetische gepulseerde straling onder 

andere geproduceerd door: gsm, UMTS, Wi-Fi en dect in relatie gebracht met 

ADD, vermoeidheid, slaapstoornissen en autisme. Waarom wisten we niet maar 

recente ontdekkingen tonen aan dat schimmels in ons lichaam zoals Candida tot 

600x meer toxines gaan produceren onder belasting van EM straling. Maar dat 

zeggen ze er niet bij, daar wordt bij de veiligheidsnorm bepalingen van deze 

ontwikkelingen niet op getest. En ook al haal je deze apparaten niet in huis, de 

telefoon maatschappijen geven je een gratis dosis met masten in zelfs het kleinste 

gehucht. 
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En ondertussen groeit Candida vrolijk verder en vroeg of laat eist het zijn ultieme 

tol. En ik wil liever niet over het uiteindelijke lange termijn resultaat praten want ik 

weet het is geen fijn onderwerp, voor niemand dat begrijp ik. En de jarenlange 

klachten die Candida veroorzaakt zijn minstens net zo erg. Maar onze kop in het 

zand steken net zoals de industrie en onszelf voor de gek blijven houden dat 

Kanker een mysterie is gaat niets oplossen want kanker is een schimmel, Kanker = 

Candida. En de statistieken liegen er niet om. Op dit moment heeft naar 

schattingen van mijzelf en Dokter Etienne Premdani 75% van de mensen met 

chronische vermoeidheid klachten een Candida infectie in het bloed. Wat neer 

komt op zeker 20% van de bevolking. Gezamenlijk zijn Etienne en ik goed goed 

voor duizenden bloed onderzoeken om tot deze conclusie te komen. 

 

In totaal komt 33% van de Nederlandse 

bevolking volgens de overheid vroeg of laat 

uiteindelijk aan hun einde door Kanker 

(Candida). Wat niets meer is dan het 

eindresultaat van een vaak lang ziekte beeld 

wat zo langzaam in ons sluipt dat we het niet 

eens door hebben. Ik heb ook serieus lopen 

twijfelen om mijn film ‘Candida – bron van 

ziekte’ die op de home pagina van mijn 

website doktercandida.nl staat de naam 

‘Candida – een sluipmoordernaar’ te noemen. Toch maar niet gedaan, dan 

word het ook weer zo ellendig. Mijn wou met deze film een informatief product te 

maken wat je op een makkelijke manier kennis laat maken van de vele aspecten 

van Candida. Het is dan ook aan jou om hier meer over te lezen in mijn boeken 

website. 

Maar om die 33% kunnen we niet heen! En dan rekenen we grotendeels nog met 

mensen die het grootste gedeelde van hun leven volwaardige voeding hebben 

gegeten toen de Bio industrie nog niet bestond en ook al worden ze op oudere 

leeftijd massaal volgestopt met Candida infectie veroorzakende medicijnen ze 

mogen van geluk spreken dat ze het überhaupt zo lang hebben volgehouden. 

Ze zijn opgegroeid in een tijd toen er nog geen voeding volgestopt met E-

nummers en suikers bestond. Er bestonden geen mobieltjes die 24/7 

3G+WiFi+Bluetooth signalen uitstralen die we de hele dag het liefst op maximaal 

één millimeter afstand het lichaam bij ons dragen. Geen synthetische vitaminen 

in de voeding die de opname van natuurlijke vitaminen belemmeren, geen 

Ritalin en antidepressiva, ze kenden bijna geen pesticiden op het eten, 

genetische gemodificeerd voedsel. 
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Dit is wat we als consument accepteren! 

Er bestond geen vlees uit volgepropte (mega)stallen vol zieke dieren wat 

momenteel geen uitzonding maar de norm is. Je kreeg niet 20 dosissen 

vaccinaties voor je vijfde levensjaar in je bloed gespoten, vaak met giftige 

conserveringsmiddelen zoals kwik en aluminiumverbindingen enz. Zo kan ik nog 

wel even door gaan, want het gaat maar door en door. En we zijn massaal ziek 

aan het worden. Chronisch vermoeid zijn en zonder het te weten al jaren met 

een Candida infectie rondlopen is normaal. Laten we dus alsjeblieft realistisch 

blijven, Nederland wordt wakker en zie in dat de huidige generatie enorm in de  

problemen gaat komen. Dat indien we ons niet ieder voor zich persoonlijk weren 

met de juiste kennis en/of middelen tegen al deze immuun verstorende en 

Candida infectie veroorzakende/ in stand houdende factoren. Onze kansen niet 

in ons voordeel zullen zijn. Het aantal mensen wat overlijd aan Kanker 

verdubbelen van 33% naar 66% is een begin maar dan zijn we er nog lang niet 

denk ik, maar wie zal het zeggen? We leven met zijn allen in één groot 

experiment want NIEMAND weet wat de lange termijn gevolgen zijn van 

genetische modificatie, straling, e-nummers en we zijn allemaal proefkonijnen. 

We verstandig is doet er niet aan mee, maar dat is een uitdaging en mensen zijn 

liever lui dan moe, Liever naïef dan bang maar vervolgens natuurlijk wel liever ziek 

dan gezond. 
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Het is goed om mensen te helpen Candida te voorkomen en/of te helpen met 

de gevolgen hier van maar doe het op de juiste manier. Want als je weet wat je 

moet doen ter preventie van Candida kan je een infectie in eerste instantie 

voorkomen of binnen enkele maanden overwinnen. Doe je niets dan gaat het 

niet vanzelf over. En je lichaam kan er soms wel tientallen jaren tegen blijven 

vechten zonder dat er tumoren worden gevormd en bij sommige mensen 

gebeurt dit helemaal niet omdat het immuun systeem zelfs hier in faalt, en dan 

moet je blij zijn? Chronische ziekten wordt je niet mee geboren en zijn te 

voorkomen. Echter dit begint wel met de juiste informatie die het hele verhaal 

bevatten, die geen doekjes om de waarheid wind. En die ga je van de huisarts, 

voedingsindustrie of overheid niet krijgen. 

Stop de misleiding van de verschillende industrieën en help mij mee om het 

Candida probleem meer onder de aandacht te brengen. En als je mijn hulp daar 

bij nodig bent aarzel niet om mij te contacteren want niemand gaat dit 

waardevolle werk voor ons doen dan de mensen zelf. Het internet is een 

geweldig medium en informatie kan zich snel verspreiden. Mijn naam is Kaj 

Alexander de Vries alias Dokter Candida en ik vind dat een betere, gezondere en 

eerlijkere wereld begint bij jezelf. En dat de juiste kennis hiervan aan de basis 

staat. 

Dus wat er ook gebeurt: blijf altijd leren en wen aan het idee dat sommige 

dingen niet altijd zo zijn zoals ze lijken. Begrijp dat financiële belangen de intenties 

van grote bedrijven en de diverse industrieën waar we afhankelijk van zijn 

beïnvloeden. Lees en verspreid de informatie op mijn website, lees mijn e-book 

die je rechts in beeld kan downloaden op deze website. kijk en verspreid mijn film 

door op de Social media buttons te klikken rechts van deze pagina. Maar 

bovenal: wapen jezelf met kennis tegen het geen wat de levensstandaard van 

miljoenen Nederlanders omlaag haalt. De grootste (indirecte) sluip moordenaar 

die de mensheid ooit heeft gekend: Candida. 
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Wie ben ik? 

Mijn naam is Kaj Alexander de Vries alias Dokter Candida, 26 jaar oud. Een 

gedreven en gepassioneerd persoon met een eeuwige nieuwsgierigheid naar 

hoe de wereld in elkaar steekt. Ik ben al sinds mijn 19e zelfstandig ondernemer. 

Niet geheel vrijwillig want normaal werk hield ik namelijk niet vol. Acht jaar lang, 

van mijn tot mijn 14e tot mijn 22ste, heb ik doodziek rondgelopen met 

uiteenlopende klachten, waaronder extreme vermoeidheid en spierpijn, 

vreemde hoofdpijnen en een zeer onregelmatige stoelgang. Elke ochtend weer 

voelde ik me lichamelijk alsof ik de dag ervoor de marathon had gelopen en 

daarna flink wat had gedronken om het te vieren. Elke dag voelde ik me 

doodziek! Elke dag werd ik zo vermoeid wakker dat ik me met alles slecht kon 

concentreren. Werken en school hield ik niet vol en sporten zat er voor mij al 

helemaal niet in vanwege de hevige bijwerkingen. 

Ik heb in die acht jaar tijd minstens 15 bloedonderzoeken laten uitvoeren bij de 

reguliere geneeskunde, heb tientallen specialisten gesproken zowel regulier als 

alternatief.  Niemand kon mij helpen. Niemand kon zeggen wat mij nu eigenlijk 

mankeerde, ik was volgens de artsen kerngezond. Maar waarom voelde ik me 

dan zo ziek? Waarom dan die spierpijn en vermoeidheid? 

Ik moest volgens de artsen het Chronisch Vermoeidheids Syndroom (CVS) 

hebben, ook wel bekend als ME. Als je dat had was je altijd moe en er was geen 

behandeling voor en de darm klachten kwamen door een spastische darm. Een 

uitzichtloos perspectief dus! Ik belandde in een neerwaartse spiraal. Je elke dag 

doodziek voelen zonder vooruitzicht, zonder dat ook maar 1 persoon je begrijpt… 

Ja dat is zwaar want je bent toch niet ziek? Stel je dan ook niet aan hoorde ik 

mensen denken. Ik wou niet zo verder leven maar aan die gedachte weigerde ik 

toe te geven. Ik wou leven. Ziek of gezond want ik zit vol passie en ideeën. En 

aangezien CVS geen officiële oorzaak kon zijn omdat het helemaal geen 

wetenschappelijk aantoonbare “ziekte” is maar slechts een verzameling van 

symptomen bleef ik de huisarts en het ziekenhuis bezoeken. Bleef ik onderzoek 

doen naar mogelijke oorzaken, medicijnen en supplementen proberen, en bleef 

ik hopen dat er op een dag antwoord kwam op de hamvraag: wat is er werkelijk 

mis met mij? En het antwoord kwam! Maar niet vanuit de medische 

wetenschap… 
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Ik merkte zelf dat ik in de zomer meer klachten kreeg. De zomer is de periode dat 

ik heel veel ijsjes, patatjes en snoepjes (dus koolhydraten) at. In eerste instantie 

dacht ik aan suikerziekte of een suikerallergie, maar ik had geen diabetes en mijn 

bloedsuiker en insulinewaarden waren prima in orde. Dus vroeg ik me af, wat nog 

meer een “suiker gerelateerd probleem’’ was. Toen kwam ik op het spoor van 

Candida. 

Ik leerde al snel dat Candida een gist was die bij iedereen in de darm leeft en 

onder controle wordt gehouden door goedaardige darmbacteriën. Echter, door 

verkeerde voeding en medicatie zoals antibiotica konden deze goedaardige 

bacteriën aangetast worden, waardoor de Candida-schimmels zich zo snel en 

sterk konden vermenigvuldigen dat ze door de darmen heen groeiden en  in de 

bloedbaan terecht konden komen. Ook straling van GSM, Wi-Fi, E-nummers, de 

Anticonceptiepil en stress spelen hierbij trouwens een rol. 

Eenmaal buiten de darm nestelt de Candida zich in alle spieren en organen met 

een hoop vage klachten tot gevolg. Ik heb door de jaren heen heel wat 

antibiotica gebruikt, vanwege oor en keel ontstekingen toen ik jong was en later 

voor onnodige dingen, hoe artsen zijn: ‘Ben je daar alweer? Het kan wel eens  … 

zijn, probeer deze antibioticakuur maar even voor twee weken, misschien helpt 

het’ . Ook toen ik er achter kwam dat niet alleen Candida maar ook Lyme een 

rol speelde (waar ik nu nog steeds niet goed van af ben) stond de Huisarts al 

weer snel klaar met zijn antibiotica. Wat de problemen keer op keer erger 

maakte. Inmiddels weet ik dat er veel meer oorzaken zijn die Candida kunnen 

aanwakkeren. Denk dus niet, ow ik heb nooit antibiotica gehad dus ik ben veilig. 

Zoals je ook in mijn film: ‘Candida – bron van ziekte’ kan zien is de oorzaak van 

Candida niet in één zin uit te leggen. Goed even verder met mijn verhaal: ik 

leerde dat Candida onder andere leefde van suiker en koolhydraten, iets waar ik 

op zijn minst gezegd ‘verslaafd’ aan was. Elke dag at ik eigenlijk wel koekjes, 

snoep, brood en aardappelen.  

Na een paar bloed onderzoeken (die ik inmiddels ook zelf verzorg) en een zelf 

test was mij het helemaal duidelijk. Mijn klachten werden voornamelijk 

veroorzaakt door deze vervelende Candida-schimmel en ik wou er zo snel 

mogelijk vanaf!  Dat bleek echter niet zo gemakkelijk als het leek. Het is niet even 

op te lossen met een paar pilletjes van de huisarts, nee deze ontkende zelfs dat 

Candida überhaupt voor klachten kon zorgen. Om van Candida af te komen 

moet je je voeding aanpassen en op een ‘anti-Candida dieet gaan’. Het heeft 

wel wat weg van het koolhydratendieet. Je laat suiker en veel koolhydraten weg. 

Maar er komt zoveel meer bij kijken waar je rekening mee moet houden. 

Informatie hierover bleek zeer gebrekkig en veel websites en ‘specialisten’ 

spraken elkaar tegen. Daarom ben ik zelf op onderzoek uitgegaan en door vallen 

en opstaan geleerd wat werkt en wat niet.  
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Ik heb veel specialisten geïnterviewd, boeken over Gisten en Schimmels 

doorgespit en ervaringen en meningen gedeeld met tientallen mensen die al 

eerder dan ik genezen waren van Candida. Honderden uren ben ik bezig 

geweest mij te verdiepen in Candida. Totdat ik alles wist wat er maar te weten 

was over de symptomen, de behandelingen en het Candida-dieet! Maar deze 

schat aan informatie voor mezelf houden, nee, dat wou ik niet. Ik wil anderen die 

net zoals mij al jaren (soms zelfs tientallen jaren) ziek zijn helpen weer beter te 

worden. Ik heb daarom dit ultieme anti-Candida dieet samengesteld, dat met 

alle aspecten rekening houdt, aspecten die in andere diëten vaak worden 

vergeten, waardoor de behandeling alsnog kan mislukken. Ik heb al mijn kennis 

over Candida samengevat en er dit uitgebreide en gratis te downloaden e-boek 

van gemaakt. 

Alle dingen die ik in dit boek bespreek zijn in de praktijk getest. Dit totaal plan om 

volledig te genezen van Candida is zo krachtig en zo goed doordacht dat ik 

succes durf te garanderen! Jij staat nu op het punt om de komende dagen te 

ontdekken wat ik in de afgelopen jaren heb geleerd. Duidelijk samengevat tot 

één programma, één plan dat Candida als geheel aanpakt en dat je geen 

enkel aspect waar je rekening mee moet houden links laat liggen.  Het Candida 

Totaal Plan is de sleutel tot genezing van elke graad van Candida, hoe erg je het 

ook hebt, hoe lang je er ook al mee rondloopt. Naast de gratis informatie die ik 

beschikbaar stel in dit E-book en de youtubefilm ‘Candida – bron van ziekte’ help 

ik inmiddels al 2 jaar mensen hun voeding en leefstijl aan te passen via personal 

coaching, voer ik Candida bloed onderzoek uit en heb ik al vele mensen 

geholpen. Ja… ook mensen die geen Candida bleken te hebben. Omdat ik in 

mijn zoektocht veel waardevolle kennis heb opgegaan over ziekten met soort 

gelijke symptomen. Tevens ben ik gespecialiseerd in 

‘staling’ van GSM, WIFI, 3G enz. en verricht ik hier 

voor huis metingen om ook deze belasting op het 

lichaam in kaart te brengen en jezelf er tegen te 

beschermen. Ik hoop dat je veel aan dit boek zal 

hebben. Als je vragen hebt of graag persoonlijk 

contact met mij wil bijvoorbeeld voor bloed 

onderzoek kijk dan even op DokterCandida.nl  

Ik wens je een heerlijke candida vrije toekomst toe, 

waarin weer kan genieten van het leven zoals het 

bedoeld is, want ziek zijn is niet normaal    ….en 

onnodig! 

Kaj Alexander de Vries 

Alias: Dokter Candida 
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Wat is Candida 

 

In de natuur komen duizenden micro-organismen, gisten/schimmels en bacteriën 

voor. Candida is een gist/schimmel. Sommige gisten zijn schadelijk en agressief en 

kunnen onze gezondheid aantasten, andere gisten zijn goedaardig en kunnen 

ons soms helpen. Sommige gisten hebben twee gezichten, een goed en een 

slecht gezicht. Candida is zo’n gist dat twee verschillende gezichten kan hebben. 

Normaal gesproken is Candida in de vorm van gist in de darmen van ieder mens 

aanwezig. Candida is een gistbolletje. Je zou het kunnen vergelijken met 

bakkersgist. Als Candida het in de darmen naar zijn zin heeft, kan het gistbolletje 

muteren. De gist verandert dan in een schimmel. Dit verschijnsel heet officieel 

‘dimorfisme’ en betekent ‘twee voorkomens hebbend’. Een voorbeeld van zo’n 

natuurverschijnsel is een rups die in een vlinder kan veranderen. “Nou en?!”, zal je 

misschien zeggen, maar Candida maakt als schimmel vlijmscherpe draadjes die 

het slijmvlies van de darmen doorboren waardoor ze een beetje “lek” worden.  

 

Ons maagdarmkanaal is zo’n zes tot zeven meter lang. Al die 

meters liggen in kronkels in de buikholte en in die kronkels 

vindt een belangrijk proces plaats dat van levensbelang is, 

namelijk het verteren en opnemen van ons voedsel. Om de 

oppervlakte waar de vertering plaatsvindt zo groot mogelijk 

te maken heeft de natuur een slimme truc bedacht. In plaats 

van nog veel meer meters darmen (en daardoor een enorm 

dikke buik) zitten er in het darmslijmvlies van de darmen 

miljoenen heel kleine uitstulpingen: de darmvlokken. 

Darmvlokken zijn echt een wonder. In en om de darmvlokken 

zijn er cellen die slijm en spijsverteringssappen maken, zijn er afweercellen die 

schadelijke stoffen en gifstoffen opruimen en zijn er cellen die schadelijke 

organismen kunnen herkennen en onschadelijk maken. Ook leeft er een grote 

hoeveelheid goedaardige bacteriën die meehelpen om het voedsel te verteren 

en om ongewenste mee-eters zoals parasieten en schimmels te doden. In elk 

darmvlokje zit ook nog een heel klein bloedvaatje, het haarvat dat vele malen 

dunner is dan een haar. Aan de kop van het bloedvaatje zit een ‘poortwachter’. 

Het bloedvaatje zuigt alleen de voedingsdeeltjes op die je nodig hebt en op 

deze manier komen de voedingstoffen uit ons voedsel in ons bloed terecht en 

kunnen wij deze stoffen gebruiken.  
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Als je de darmen helemaal glad zou strijken zouden ze door het enorme aantal 

darmvlokken de oppervlakte van een tennisveld vullen! En dat tennisveld is maar 

twee dunne lagen dik: de slijmvlieslaag met de bijzondere cellen en 

goedaardige bacteriën en de bloedvat-laag met de haarvaatjes. Op dit 

tennisveld wonen miljarden en miljarden micro-organismen, waaronder de 

Candida-gistcel, met elkaar samen. Vreedzaam? Zeker niet, er spelen zich hele 

veldslagen op het tennisveld af. Dat dit zo is, weet iedereen die wel eens diarree 

heeft gehad. Tijdens zo’n veldslag zijn sommige micro-organismen tijdelijk aan de 

winnende hand bijvoorbeeld omdat je iets verkeerd hebt gegeten. De 

spijsvertering is tijdelijk verstoord en je voelt je verre van prettig. Het evenwicht 

tussen al die micro-organismen herstelt zich gaandeweg en daarmee verdwijnen 

ook de tijdelijke klachten zoals Diarree. 

 

Het kan ook anders gaan. Wat gebeurt er als je een 

antibioticakuur moet volgen? Bijvoorbeeld een kuur 

tegen blaas/keel/oor ontsteking of acne? Antibiotica 

doden bacteriën. Zowel de goede die in je darmen 

leven en de agressieve die de infectie veroorzaken 

waar je vanaf wilt. Maar antibiotica doden geen gisten 

en schimmels (Candida) die onder controle worden 

gehouden door de goedaardige darmbacteriën, die 

nu door de antibiotica flink zijn uitgedund.  

Trouwens, ook cortisonen, hormonen zoals de anti conceptie pil en 

supermarktvlees (waar veel Antibiotica resten in zitten), medicijnen en overmatig 

alcoholgebruik zijn verantwoordelijk voor het afsterven van goedaardige 

bacteriën. Maar dat gaat over de lange termijn en juist daar door heb je de 

gevolgen hiervan vaak niet door. Als je een antibioticakuur volgt is het wel 

anders, die slaat in als een bom! Begrijp je dat Candida, die hier niet aan dood 

kan gaan, dan in zijn handen wrijft en zal proberen om zijn territorium eens lekker 

uit te gaan breiden? Dat gebeurt dan, - zoals je al kon lezen - , door vlijmscherpe 

draadjes te maken die gemakkelijk het darmslijmvlies doorboren. Met foto’s is al 

vaker aangetoond dat dit zo gebeurd.  Op deze manier raken de darmen in 

toenemende, maar ook in veel grotere en langdurige mate “lek”. Candida glipt 

de bloedbaan binnen en krijgt daardoor toegang tot alle weefsels en organen. 

En hier vind je geen goedaardige darmbacteriën om je te helpen. Gelukkig 

wordt Candida in ons bloed aangevallen door de witte bloedcellen. Ze lusten 

Candida letterlijk rauw, ze eten hem helemaal op. Het nadeel is wel dat de witte 

bloedcellen dan zelf afsterven. Omdat het lichaam altijd naar evenwicht zoekt is 

er niets aan de hand zolang het aanbod van Candida vanuit de darmen de 

afbraak van Candida in het bloed niet overschrijdt. 
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Anders wordt het wanneer ons afweersysteem het niet meer aankan. En omdat 

we veel koolhydraten eten in de vorm van brood en suikers kan de Candida zeer 

snel groeien eenmaal in ons bloed, sneller dan de witte bloedcellen hem op 

kunnen ruimen en dat is bij 9 van de 10 Candida-infecties het geval. Candida 

gaat dan op reis door ons lichaam en overal waar de omstandigheden gunstig 

zijn nestelt hij zich. We spreken dan van een chronische Candida-infectie 

Candidiasis, candidose of simpel weg gerefereerd als het hebben van ‘candida’. 

Je gaat er niet zomaar aan dood, maar je kunt er wel een hele hoop vage 

klachten door krijgen en op termijn kan Candia leiden tot vorming van kanker 

tumoren zoals je later in dit boek kan lezen. Als de Candida het eenmaal heeft 

gewonnen van je immuun systeem blijft het in je bloedbaan totdat jij wat aan de 

Candida-infectie doet middels een dieet en de juiste supplementen. Je kunt 

jaren zo niet tientallen jaren met een Candida-infectie rondlopen. Je hebt 

allemaal klachten die met gebruikelijk medisch onderzoek niet te verklaren zijn 

zoals spierpijn, vermoeidheid, hoofdpijn (ik zal verder in het boek dieper in op 

deze klachten). Waar komen die vage klachten vandaan? Zou het dan toch 

allemaal psychisch zijn, heb je misschien ADD of ADHD daar hoor je ook zo veel 

over tegenwoordig. Snap dat dit geen echte ziekten zijn maar simpelweg 

symptomen van een dieper probleem altijd gerelateerd aan een lekkende darm 

die verkeerde stoffen door laat, die vaak door Candida in stand wordt 

gehouden. 

Natuurlijk zijn je klachten niet psychisch, op een enkele uitzondering na. Omdat 

Candida een levend organisme is, heeft hij zelf ook een stofwisseling. Daarmee 

scheidt hij een aantal stofwisselingsproducten af die in ons bloed terechtkomen. 

Candida scheidt meer dan 60 verschillende signaal stoffen uit om ons lichaam te 

beïnvloeden via onder andere ons hormoon systeem. Zo is hij bijvoorbeeld in 

staat je bloedsuiker te manipuleren waardoor je meer trek in zoet en 

koolhydraten zoals brood krijgt, de voeding voor Candida. Hoe meer Candida er 

in het bloed zit, hoe meer trek in deze producten. Ons afweer- en 

ontgiftingssysteem moet dit allemaal maar zien te klaren. Een van de 

stofwisselingsproducten van Candida is ‘acetaldehyde’,  ook bekend als 

afbraakproduct van alcohol.  Acetaldehyde is een alcohol achtige bacterie 

dodende stof. Dit is het normale verdedigingsmechanisme van Candida 

wanneer hij nog in de darm aanwezig is, waar zijn vijanden bestaan uit je 

darmflora bacteriën. Eenmaal buiten de darm blijft de Candida deze stof uit 

scheiden ook al zijn daar geen darmflora bacteriën aanwezig. Deze stof 

beschadigt daarmee weefsels, kan zorgen voor duizeligheid, verzuring in de 

spieren, een kater achtige hoofdpijn en meer. 
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Onvolwaardige voeding met veel geraffineerde suikers en koolhydraten draagt 

bij aan een versterking van de Candida-infectie. Candida leeft namelijk van 

glucose. Glucose is een vorm van suiker die ook in het bloed voor komt en wordt 

gevormd in de darmen door enzymen en bacteriën het is dus niet zo dat je 

zomaar kristalsuiker in water zou kunnen oplossen en dit via een infuus 

rechtstreeks in je bloedbaan injecteren. Nee de koolhydraten uit kristal suiker 

worden net zoals koolhydraten uit meelproducten, bijvoorbeeld brood, door ons 

lichaam omgezet in glucose-suiker, wat naast vet en eiwitten de brandstof voor 

ons lichaam is. Omdat iedereen dagelijks meelproducten eet is het op het 

moment dat de Candida in ons bloed zit heel erg moeilijk, maar zeker niet 

onmogelijk om hem er weer uit te krijgen. 

De voedingsindustrie heeft in de afgelopen halve eeuw heel 

gewiekst ingespeeld op een groeiende markt voor de 

consument die weinig tijd heeft (of denkt te hebben) om 

fatsoenlijk te koken.  Bij iedere supermarkt is een groot aanbod 

aan snacks, snelle hapjes en ongezonde tussendoortjes. Ook 

blijkt ons eetpatroon te veranderen. We eten bijna gedurende 

de hele dag 6-10x, terwijl we vroeger 3 tot 4 keer een volwaardig maaltijd aten. 

Eigenlijk is ons eetpatroon de afgelopen 200 jaar volledig veranderd en met 

name de laatste 30 jaar in rap tempo om zeep geholpen door de voedings- 

industrie. Omdat ongezond eten, en veel geraffineerde koolhydraten en suikers 

eten en drinken ‘normaal’ is geworden is het soms moeilijk in te zien dat het 

helemaal niet normaal is. En zeker niet gezond. En dat pathogene zoals Candida 

totaal uit balans kunnen raken en voor enorm veel schade kunnen zorgen. Zeker 

in combinatie met andere immuun onderdrukkende stoffen. 

Wie de moeite wil nemen om de etiketten op de verpakkingen te lezen, ziet dat 

bijna al het verpakte voedsel dat aangeboden wordt vol zit met geur-, kleur- en 

smaakstoffen, conserveringsmiddelen en stabilisatoren ook wel bekend als E-

nummers, volgens de overheid allemaal veilig maar in de praktijk vaak slecht 

getest en nooit op synergie. De werkelijkheid is dat we allemaal proefkonijnen zijn 

want niemand weet wat de lange termijn (zeg 20-30 jaar) invloed is van al deze 

chemische toevoegingen. 

Kant en klaar voor verpakt voedsel is vaak enorm rijk is aan 

gisten (brood), suikers en koolhydraten. Je vraagt je misschien 

af of dat dan zo erg is. Het antwoord is: JA. Dit soort voedsel 

bevordert de gistingsprocessen in onze darmen en tevens 

werken de toegevoegde E nummers verzurend op je lichaam 

en zorgen zodoende voor een milieu waar Candida zich extra 

lekker in voelt. Het aantal Candida-cellen neemt toe en er 

worden ook meer Candida-gistcellen omgezet in Candida-schimmelcellen die in 

je bloedbaan veel schade aanrichten. 
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Je raakt dus in steeds hogere mate overgevoelig, het lichaam kan zijn 

afvalstoffen op den duur ook niet meer goed kwijt. Candida kan een heel scala 

aan klachten tot gevolg hebben: spijsverteringsklachten, chronische 

vermoeidheid, spier- en gewrichtsklachten, huidproblemen, hoofdpijn, 

verminderde weerstand, snel wisselende bloedsuikerspiegels, emotionele 

instabiliteit.  

 

Al deze klachten hebben te maken met een lekkende darm, met Candida in de 

hoofdrol. Het is daarom belangrijk om “Candida-vijandig” te eten en op zo’n 

manier dat je ontgiftingssysteem niet onnodig 

overuren hoeft te draaien.  In de praktijk komt het 

erop neer dat je altijd heel lekker kunt blijven eten, 

maar je moet wel voedsel kiezen dat arm is aan gist 

en schimmels en aan toegevoegde suikers die snel 

verbranden. Het voedsel moet zo puur mogelijk zijn 

om te ontgiften te makkelijker te maken. Ook is het 

van belang om een middel tegen een Candida-infectie in te nemen, bij voorkeur 

een natuurproduct dat langere tijd geslikt kan worden  zonder de lever extra 

ontgiftingswerk te verschaffen ik raad persoonlijk ‘Candicure’ aan, als je dit 

gebruikt tijdens het Candida dieet kan je zelfs de dieet tijden halveren. Als dit 

tegenoffensief consequent wordt volgehouden zal de overbelasting door 

Candida teruggedrongen worden en kan iedereen 100 procent herstellen van 

een Candida infectie binnen 6 tot 24 weken. 
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De diagnose van Candida 

 
Als je denkt dat je te maken kan hebben met 

Candida door bijvoorbeeld een hoge score op 

de zelftest achter in dit boek of mijn website 

neem dan even de tijd om dit hoofdstuk tot het 

eind door te lezen om verkeerde diagnoses te 

voorkomen. En om te snappen dat het dieet 

alleen het Candida probleem niet blijvend zal 

oplossen en hoe je dit wel doet. Je kan Candida 

in je lichaam op verschillende manieren aan 

tonen. Ik doe dit zelf via levend bloed 

onderzoek, de enige betrouwbare manier om 

vast te stellen of Candida buiten de darmen in het bloedbaan actief is. Uw 

huisarts wil na lang aandringen nog wel eens het bloed laten testen, dit doet hij 

via een antistoffen test (Candida igG test). Echter deze zal alleen antistoffen 

kunnen aantonen als het lichaam deze maakt. Als je al langer ziek bent kan het 

lichaam net zoals bij Lyme stoppen met antistoffen maken. Deze test is dus vaak 

onbetrouwbaar. Enkel indien er antistoffen worden gevonden is hij betrouwbaar, 

niet als ze niet worden gevonden. 

 

Dan is er nog de mogelijkheid je ontlasting te laten onderzoeken (feces 

onderzoek) dit is wat een diëtist je zal aanraden. Maar dit kan alleen Candida in 

de darm aantonen, en zegt helemaal niets over je bloed/organen. Het is mogelijk 

dat je geen Candida overgroei in je darmen meer hebt, maar dat het wel in je 

bloed vindbaar is. Daarom raad ik altijd aan een levend bloed onderzoek uit te 

laten voeren onder een speciale donkerveld microscoop. Dit kan al bij mij vanaf 

50 euro, daarover zo meer. Een juiste diagnose is in mijn ogen enorm belangrijk. 

Je kan wel ‘denken’ dat je Candida hebt maar er zijn een boel dingen die 

gelijkwaardige klachten kunnen veroorzaken, dingen waar een koolhydraat arm 

dieet en de supplementen niet bij zullen helpen. Ik ben een voorstander van het 

meten = weten principe. Begrijp het belang in van het vaststellen van Candida 

via leven bloed onderzoek en indien ja, het meten en beperken van de 

aanwezige waarden van elektromagnetische straling in de woon een 

slaapkamer. De invloed van straling op schimmels zoals Candida is 

wetenschappelijk onderzocht maar net zoals het Candida probleem zelf 

genegeerd door de overheid. Het probleem is dat straling van onder andere gsm 

masten rondom uw woning. 

 

 



Het Candida Totaal Plan – DokterCandida.nl Pagina 21 

 

 

Wi-fi/dect/mobiele telefoons/stroomkabels/spaarlampen in de woning zelf die de 

Candida schimmel in uw lichaam gestrest maakt en zijn hem continu in de een 

maximale overleving en bescherm modus zet. Het gevolg is dat Candida tot 600x 

meer toxische stoffen gaat produceren en ook veel agressiever wordt in groei en 

gedrag. Dit is ook DE reden waarom staling in verband wordt gebracht met 

(kanker) tumor vorming die zoals u heeft kunnen lezen in dit artikel altijd in 

verband staat met een (langdurige) Candida infectie. Dit is ook DE reden 

waarom mensen die denken gevoelig te zijn voor straling alle klassieke Candida 

klachten vertonen. Zoals vermoeidheid, concentratiestoornissen en spierpijnen. 

Het is niet de straling zelf die deze klachten 

veroorzaakt, maar de toxine uitscheidende schimmels 

in ons lichaam zoals Candida en bacteriën zoals de 

bacterie die de Lyme klachten veroorzaakt. En zo zijn 

er nog veel meer in elk menselijk lichaam die het 

immuun systeem onder belasting van straling tot 

extreme maat ballasten en een gezond lichaam in de 

weg zitten. Bezig gaan met het Candida dieet zonder 

de leefomgeving en met name de slaapplek te 

onderzoeken op elektromagnetische straling is in mijn 

ogen een enorm risico. Het is belangrijk de beste 

locatie in de woning vast te stellen om te slapen of vast te stellen of het 

reflecteren van stralingsbronnen van buiten de woning nodig is. Tijdens de 

behandeling van Candida moet alle draadloze apparatuur in de woning tijdens 

de slaap uit staan omdat Candida dan het meest actief is. Indien u in een 

appartement of rijtjes woning woont kan afschermen van één of meerdere 

muren gewenst zijn, dit is eenvoudig, mooi en goedkoop te doen met speciale 

verven en/of stoffen dus geen rare aluminium folie, dat werkt ook totaal niet. Op 

de volgende website kunt u via het verrekijker icoontje uw postcode opzoeken 

om te zien of er telefoon masten in uw directe omgeving staan: 

http://www.antenneregister.nl/register/Map.aspx . Indien er binnen een straal van 

twee kilometer één of meerdere masten staan is het doormeten van de woning 

en slaapkamer in mijn ogen van essentieel belang om van Candida af te komen 

want herstellen in een slaapkamer met straling boven de 5µW/m² hoogfrequent 

of 10V/m laagfrequente straling zal indien je een Candida infectie hebt extreem 

langzaam gaan want door de straling schiet Candida in zijn overlevingsmodus. 

Naast veel toxines produceren betekend dit ook dat een deel van de Candida 

blastospore (soort zaden van de Candida gist) zo lang mogelijk inactief blijven.  
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Hoe lang ze het uit kunnen houden zodat het lijkt alsof Candida over is, maar 

uiteindelijk de infectie weer aan zal wakkeren is onduidelijk maar schattingen 

lopen uiteen van 6 tot 24 maanden. Het Candida totaal plan werkt omdat we de 

Candida blastospore laten ontwikkelen tot gist en uiteindelijk tot schimmel om ze 

voor eens en voor altijd te kunnen doden met schimmel dodende supplementen. 

Wijk je af van mijn methode dan kan ik je garanderen dat Candida binnen 6 

maanden na het dieet op volle kracht terug zal zijn. 

Voor slechts 50 euro heeft u bij mij al een bloed onderzoek en advies gesprek. 

Maar daarmee is het voor mij niet mogelijk om een goed beeld te krijgen van de 

mogelijk gevaarlijke voedingsstoffen die u consumeert en in ademt. Die zonder 

dat u zich hier bewust van bent veel schade kunnen aanrichten. Gezien ik mij al 

jaren specialiseer in Candida, voeding, chemicaliën, straling en een 

verantwoorde lifestyle is het naar mijn mening belangrijk alle aspecten die 

invloed hebben op Candida te doorlopen. Je kan mijn Candida totaal plan 

gratis downloaden en daar kan je al een heel eind komen maar heeft u zin en tijd 

om net als mij jaren  lang immuun  belastende en Candida aanwakkerende 

invloeden van buitenaf te bestuderen en onderzoeken? Weet u uit uw hoofd 

welke giftige e-nummers er zitten in producten die u dagelijks consumeert? Ik wel! 

Weet u wat voor giftige parfums u gebruikt u in uw woning, deodorants en 

wasmiddelen? Parfums zijn niets 

anders dan chemicaliën die 

langzaam uit wasemen zodat u ze  

maximaal ruikt en dus zal opnemen 

via uw longen en ballasten het 

immuun systeem en verzuren het 

lichaam waar Candida en andere 

pathogenen in ons lichaam erg blij 

mee zijn. Er zijn een boel aspecten 

die bijdragen aan Candida aanwakkerden en de behandeling in de weg zullen 

staan. Zoals met pur geïsoleerde woningen. Onvoldoende ventilatie in de woning 

waardoor schimmels,  fijnstof en door mens een dier geproduceerde 

Koolstofdioxide (Co2) in de lucht zich opbouwt. Af en toe een raampje open 

zetten is niet voldoende! Candida haat zuurstof en is gek op het verzurende 

Koolstofdioxide. Candida vast stellen met een bloed onderzoek is het begin, het 

dieet en de supplementen de oplossing om Candida uit te roeien. Maar omdat 

Candida schimmels in de lucht en op/in onze voeding van nature voorkomen is 

een nieuwe besmetting onvermijdelijk. Verander je niets aan de factoren die 

Candida in stand houden dan is het een kwestie van tijd tot ik je terug zie. Met 

het bloed onderzoek is enkel uit te sluiten of u Candida in uw bloed/organen 

heeft wat extreem belangrijk is ook om de verhouding Candida gisten vs 

schimmels in het bloed vast te stellen.  
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Maar de oorzaken die na herstel het lichaam belemmeren gezond te blijven is 

waar we ook mee aan de gang moeten. Ik help mensen niet even snel van hun 

Candida af door ze een potje pillen in de hand te drukken, ik ga voor Dit is net zo 

belangrijk als het dieet en de supplementen, want maanden op een speciaal 

dieet gaan en supplementen slikken om vervolgens weer een terug val te krijgen 

is zonde van uw moeite en geld. 

Het bloed onderzoek: Er zijn slechts een paar mensen die levend bloed 

onderzoek in Nederland uitvoeren. Simpelweg omdat het binnen 10 minuten na 

bloed afname moet gebeuren en dus niet gedaan kan worden door de grote 

laboratoria waar de ziekenhuizen mee werken. Daarom heb ik mij 2 jaar geleden 

ook persoonlijk gespecialiseerd in dit onderzoek, de nodige cursussen gevolgd en 

zelf de benodigde apparatuur aangeschaft. Ik heb hierbij gekozen voor een 

compacte draagbare microscoop vanwege 

mijn voorkeur naar  bloed/straling/voeding 

onderzoek op de leef een slaap locatie van de 

persoon met Chronische klachten. Dit is zeker 

niet de makkelijkste weg voor mij! Op deze 

manier kan ik mensen beter helpen, want 

genezing begint met de juiste diagnose. Het 

bloed onderzoek zelf is relatief pijnloos. Via een 

vingerprik neem ik een druppel bloed en 

onderzoek dit onder een donkerveld-

microscoop op aanwezigheid van Candida. Dit 

onderzoek zelf duurt hooguit 20 minuten. Daarna 

neem ik uitgebreid de tijd voor vraag en antwoord dit kan wel een uur in beslag 

nemen. Indien ik een bloed onderzoek combineer met een straling en voeding 

consumptie onderzoek in de woning neemt dit ongeveer twee uur van uw tijd in 

beslag en is er ook veel meer tijd voor uitleg/vraag/antwoord. Ik heb gemerkt dat 

er zelfs door mensen die zich verdiepen in Candida nog veel misverstanden 

heersen en een één op één gesprek kan dan altijd erg verhelderend zijn. Ik steek 

liever veel tijd in het gelimiteerde aantal mensen die ik help en begeleid zodat er 

de beste resultaten worden behaald. Dan dat ik aan de lopende band 

onderzoeken uit voer om mensen met een dieet instructie en supplementen naar 

huis te sturen. Ik behandel op een zeer persoonlijk niveau wat als uitermate 

aangenaam wordt ervaren door de mensen die ik help. De kracht van het 

Candida levend bloed onderzoek wordt helaas door de medische literatuur sterk 

onderschat. Ik heb te veel huisartsen en artsen gesproken die nog nooit van 

Candida hebben gehoord of die zeggen dat het enkel in de vagina voor komt, 

en als het in het bloed zit dit onbehandelbaar is, of dat het onmogelijk is dat het 

überhaupt in het bloed voor kan komen als je niet een de Chemo bent, kanker of 

aids hebt.  
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Nadeel is dus dat Candida met de reguliere medische onderzoeken niet goed te 

diagnosticeren is. Artsen kunnen dus maar met moeite erkennen dat iemand 

Candida heeft en zich terecht “ziek” voelt, laat staan deze patiënt behandelen. 

Wat ik dan ook altijd zie bij mensen met een Candida infectie is dat de patiënten 

keer op keer doorverwezen worden, tientallen onderzoeken die niets opleveren. 

Tot dat iemand uiteindelijk met de diagnose ME/CVS, fibromyalgie, reuma, 

astma, of ADD/ADHD komt. Ziekten die volgens de boeken chronisch, 

onverklaarbaar en zo goed als ongeneesbaar zijn. Terwijl de klachten die onder 

deze ziektebeelden vallen simpelweg de gevolgen zijn van een (langdurige) 

Candida-infectie. Wanneer je er voor kiest om met mijn hulp te onderzoeken wat 

je bron van je klachten zijn zal kan dit van grote waarde zijn. Ik zal mijn uiterste 

beste doen te helpen en adviseren. Als je je aan mijn adviezen houd garandeer 

ik je herstel. Zo niet krijg je elke euro die je mij hebt betaald aan 

onderzoek/consult kosten terug. Met de juiste aanpak is elke Candida infectie te 

overwinnen.Ongeacht het feit of je inmiddels één, twee of 20 jaar ziek bent. Wel 

spelen er bij een langere infecties veel c0-factoren mee, reken dus niet op een 

wonder pil want deze bestaat niet. Herstellen van Candida is voor iedereen 

mogelijk, maar vereist de juiste kennis, begeleiding en discipline. 

 

De kosten: 

 

-Kosten voor Candida bloed onderzoek in Hoogeveen zijn slechts €65,- 

-Ik kan ook het Candida bloed onderzoek bij u thuis uitvoeren voor slechts €99,-* 

-Straling in woning + ventilatie/C02 onderzoek kost mij veel meer tijd en kan alleen 

op locatie de kosten hiervan zijn slechts €149,-* 

Voorkeur = combinatie van bloed en straling onderzoek op locatie                         

met €50,- korting. U betaald geen €248,- maar slechts € 199,-* 

 

*  Voor locaties langer dan 1:00u rijden vanaf Hoogeveen geldt een toeslag van €35,- 

 

Voor nieuwe mensen geldt tijdelijk €15,- extra korting op het eerste 

Candida bloed of Candida bloed+woning/straling onderzoek. 
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Lage kosten! Ik ben hier helemaal niet duur mee en ben de absolute specialist in 

Nederland als het op Candida aan komt. Een dure praktijk ruimte huren is 

makkelijk maar dit doe ik bewust niet zodat ik uw kosten laag kan houden en ik 

ook mensen met een klein budget kan helpen. Vergelijkbaar bloed onderzoek bij 

mijn collega’s binnen hun praktijken kosten respectievelijk €90,- tot €175,- losse 

straling onderzoeken door bouwbiologen kosten gemiddeld €300,- tot €500,- 

maar ik doe het niet voor het geld, ik doe het om mensen te helpen, wat hoog 

nodig is ook! 

 

Garantie! Als ik Candida aantref in je bloed, en je je 

houdt je aan het Candida totaal plan en mijn 

adviezen dan garandeer ik dat je binnen 6 maanden 

100% Candida vrij bent en je lichamelijke klachten 

drastisch verminderd zijn. Als dit niet zo is of als je niet 

tevreden bent over mijn diensten dan krijg je elke euro 

betaald aan mijn voor onderzoeks/consult kosten 

terug. Ook voor straling/bloed onderzoeken op 

locaties die mij veel reistijd en benzine hebben gekost. 

Ben ik gek? Nee, ik heb jarenlange ervaring met 

Candida behandelen en het bestuderen van de 

belangrijkste factoren. Mijn kennis gaat veel verder 

dan iemand een potje pillen in de hand drukken met wat dieet richtlijnen. Ik zou 

deze garantie niet geven als het niet mijn intentie is mensen ECHT te helpen en ik 

er niet 100% zeker van was dat de Candida totaal plan aanpak werkt. Bovendien 

zullen de kennis en gewoonten die je van mij zult meekrijgen niet alleen Candida 

elimineren. Ook zullen ze jou algehele gezondheid de rest van je leven positief 

blijven beïnvloeden. 

 

Onderneem actie! Ga niet langer zitten met het idee dat je misschien Candida 

hebt, klik hieronder en maak nu een afspraak voor bloed onderzoek zodat we 

Candida kunnen vast stellen of uitsluiten. En indien we het vast stellen, samen 

zorgen dat je weer gezond wordt! 

 

Ga naar deze pagina om contact met mij op de nemen: 

http://doktercandida.nl/contact 
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De 3 klachten stadia van Candida 

 

Waar het mee begint 

Waar het allemaal begint, zijn je darmen. Hier leeft de Candida die als gist door 

het leven gaat in harmonie met goedaardige darmbacteriën. De Candida leeft 

van koolhydraten zoals suikers, tarwe, rijst en aardappelen. Als je regelmatig suiker 

een koolhydraten eet wat eigenlijk normaal is geworden in onze moderne 

samenleving want we zijn brood en aardappel eters en drinken vaak dranken 

met toegevoegde suikers. Dan kan de balans in de darmen verstoord worden en 

kan er een overgroei aan Candida ontstaan. Dit is nog 

geen ramp, de bacteriën kunnen de Candida nog wel 

enigszins onder controle houden maar op langere 

termijn gaat dit mis.  En dit proces kan versneld worden 

wanneer de goedaardige darmbacteriën onder vuur  

liggen van bijvoorbeeld een antibioticakuur wat heel 

intens is maar vooral de lange termijn effecten van hormonen en cortisonen zoals 

antidepressiva, Ritalin/Concerta en de anticonceptiepil worden enorm 

onderschat. Deze dingen zijn op termijn funest voor de goedaardige bacteriën 

en helpen je darmflora letterlijk om zeep. Ook maagzuur remmers, 

bestrijdingsmiddelen uit groente en antibiotica uit vlees spelen een rol en al deze 

dingen geven op lange termijn Candida de kans om te groeien en te groeien. 

Totdat hij door de darm heen groeit en het een Chronisch probleem begint te 

worden.  

Op het moment dat het evenwicht in de darm teveel verstoord wordt en de 

Candida-gistcel teveel terrein wint (en geloof me, hij grijpt zijn kans!) verandert hij 

van onschuldige gistcel naar een agressieve schimmel en ontwikkelt hij lange 

scherpe schimmeldraden. Hij gaat woekeren in je darmslijmvlies en ieder keer als 

er weer een beetje ruimte komt, wint hij terrein. Zolang hij te eten krijgt 

(koolhydraten en suiker) zal hij zich vermenigvuldigen en vermenigvuldigen. Al 

snel zal je darm voor de Candida-schimmel te klein zijn. Wat de Candida-

schimmel dan doet is een logische reactie die bij elke plantensoort voorkomt: 

proberen een weg te vinden naar meer ruimte. Dit doet hij door met zijn scherpe 

schimmeldraden door de darm heen te steken en vervolgens groeit hij door de 

heel kleine slijmvliesjes van de darmwand heen. Vanaf dat moment begint de 

ellende dus pas echt.  
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Op het moment dat de Candida in je bloed zit moet je niet denken dat het 

vanzelf wel weer overgaat. In plaats daarvan wordt het zolang je niet je dieet 

tijdelijk drastisch aanpast alleen maar erger. Via het bloed zal de Candida zich 

overal in je lichaam gaan nestelen. Favoriet plekje is je spieren. Je spieren, met 

name je been- en armspieren slaan namelijk tijdelijk extra glucose (bloedsuiker) 

op wanneer je koolhydraten hebt gegeten om het 

vervolgens weer langzaam af te geven aan je 

bloed of zelf te verbranden. Aangezien Candida 

leeft van deze suiker voelt hij zich wel prettig op de 

‘suikeropslagplaatsen’. Een nadeel is alleen dat je 

nogal last krijgt van spierpijn en spierverzuring door 

de acetaldehyde die de Candida afgeeft. Waar 

de Candida zich ook prettig voelt zijn je slijmvliezen 

en vochtige plekken zoals je vagina, blaas, longen, 

anus, mond/tong en keel want schimmels kunnen 

niet floreren zonder vocht. Hierdoor kunnen 

vrouwen dus ook last krijgen van vaginale jeuk en afscheiding. Men spreekt dan 

ook van een Candida infectie in de vagina. Feit is dat dit altijd een symptoom is 

van een dieper liggend probleem. Als je ooit een Vaginale schimmel infectie 

hebt gehad dan moet je jezelf dus al afvragen of dit een op zichzelf staand 

incidentje was, vaak is dit niet zo. Ook is de Candida gek op onze blaas. Je kan 

als de infectie langer woekert erg last krijgen van je blaas die door de zure stoffen 

die Candida uitscheid flink geïrriteerd kan raken, dit kan uiteindelijk zelfs 

blaasontsteking veroorzaken. Omdat de Candida ook goed gedijd in onze keel 

en slokdarm zie je vaak dat mensen laste hebben van de keel. Zoals het gevoel 

dat je altijd een prop slijm in je keel hebt. Je ziet mensen die al langer een 

Candida-infectie hebben dan ook vaker hun keel schrapen dan normaal of 

hebben ze een “kuchje”. Dit geldt natuurlijk niet voor iedereen. Candida heeft op 

elk lichaam andere effecten en kent vele stadia. Bij mij begon het met gewricht 

pijn, toen een paar jaar later pas spierpijn en vermoeidheid en nog weer later 

kwam pas de duizeligheid en hoofdpijn en last van mijn keel. Omdat Candida 

gek is op donkere vochtige plekken kan het ook op je longen slaan, wat tevens 

één van je ontgiftings organen is. Dit kan zorgen voor kortademigheid en 

benauwdheid en in de extreme gevallen kunnen er infecties ontstaan of leid 

Candida dankzij de lekkende darm tot astma. Ja, het is verbazingwekkend hoe 

veel ellende aan de bron staat van deze schimmel. Dit is denk ik ook de reden 

dat Candida door de medische wetenschap zo genegeerd is. Want je denkt dat 

ze handelen in onze beste belangen. Besef: er gaan enorme winsten om in de 

farmaceutische industrie. Het is absoluut geen liefdadigheidsorganisatie en aan 

een gezond iemand zonder klachten valt geen geld te verdienen. Andere 

lichamelijke symptomen van Candida kunnen zijn: kalknagels, vochtblaasjes op 

voeten en handen (zwemmerseczeem), acne, onverklaarbare jeuk en een witte 

aanslag op de tong of vocht blaasjes in de mond. 
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Concentratie- en vermoeidheidsproblemen. 

De Candida zelf scheidt zoals ik al zei ook toxische stoffen uit. Deze overbelasten 

je lever en nieren. Eén van deze stoffen is acetaldehyde. Niet geheel vreemd 

voor het lichaam want dit is tevens een afbraakproduct van alcohol. Als deze stof 

in je bloed zit voel je je niet lekker en vaak erg vermoeid, heb je last van 

concentratieproblemen omdat het ook je neurotransmitters in je hersenen belast. 

Dit noemt met ook wel een “kater’’. Bij een normaal mens verdwijnt deze stof 

binnen 48 uur weer uit het lichaam. Maar wanneer je een Candida-infectie hebt, 

heb je een soort acetaldehydefabriek op celniveau in je bloed en dus eigenlijk 

altijd in meer of mindere mate een katergevoel en alles wat daarbij komt kijken. 

Dit is ook de reden dat mensen met Candida vaak slechter tegen alcohol 

kunnen dan mensen die geen Candida hebben. De kater is dan gewoon drie 

keer zo erg en het herstel van een kater duurt vaak ook langer.  

 

Dit komt omdat ze zo gewend aan 24/7 heel veel acetaldehyde  in hun bloed 

dat ze het effect niet meer merken. In beide gevallen is er een groot probleem, 

want normaal functioneren in de maatschappij met 24 uur per dag een wazig 

kater achtig vermoeid gevoel is een uitdaging. Toch, je bent al zo vaak naar de 

dokter geweest en volgens hem ben je gezond. Dus dan moet het wel psychisch 

zijn! Je gaat aan jezelf twijfelen, die concentratieproblemen dat kan ook wel 

ADHD of ADD zijn, of misschien is het wel gewoon normaal om je zo ziek te voelen 

en stel je je gewoon aan. Hoe voelen anderen zich eigenlijk, weet jij veel! Als je 

jarenlang wordt blootgesteld aan twijfel en onbegrip, van anderen en van jezelf, 

dan kun je daar een flinke depressie een overhouden. Met het gevolg dat je nog 

slechter functioneert in de maatschappij. De huisarts helpt je maar wat graag 

aan antidepressiva maar deze 

verergeren het probleem juist nog 

meer door je darm te ballasten. Je 

belandt in een neerwaartse spiraal. 

Wellicht zit je nu je dit leest hier al 

in? Dan is het hoog tijd het roer om 

te gooien want geloof mij, het is 

NIET ‘NORMAAL’ om je elke dag 

‘ZIEK’ te voelen.  
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Het (lekkende)darm probleem 

Omdat Candida je darmwand lek heeft gemaakt kunnen er ook onverteerde 

voedingstoffen in je bloedbaan lekken. Deze kunnen giftig zijn. Om voeding 

geschikt te maken voor consumptie door onze interne cellen moet het namelijk 

volledig verteerd zijn en je darm bepaalt vervolgens welke stoffen worden 

toegelaten in je bloedbaan.  Je darmslijmvliezen, waar je er miljoenen van hebt 

zijn  een soort van poortwachters die bepalen welke stofjes WEL en welke er NIET 

in je bloed opgenomen worden. Alles wat NIET goed voor je is of waar teveel van 

aangeleverd is poep je uit als ontlasting. Doordat je een lekke darm hebt komt er 

dus voeding in je bloed terecht die er niet 

hoort.  Je immuunsysteem gaat zich hiertegen 

verweren en gaat antistoffen aanmaken. Hier 

ligt het grote probleem. Je wilt niet dat je 

lichaam antistoffen gaat aanmaken tegen 

broccoli, of een volkoren boterham, of Lactose 

uit melk. Dit is echter wel wat er kan gebeuren. 

Daardoor kan je lichaam heel langzaam 

overgevoelig raken voor verschillende soorten voeding zonder dat je het merkt. 

Hierdoor is het mogelijk dat je darmen sterk gaan reageren op voedsel. En dat je 

bijvoorbeeld van melk aan de diarree kan raken, of misselijk word van eieren. 

Je ontwikkelt op een lange termijn eigenlijk en beginnende vorm van een auto-

immuunziekte. Het is voor je immuunsysteem heel moeilijk te bepalen wat het nu 

wel en niet moet aanvallen. Er zijn zoveel stoffen in je bloed die er niet horen, 

omdat de darm die normaal gesproken tegenhoudt, dat je immuunsysteem 

zichzelf volledig uitput. Hierdoor raak je gevoeliger voor invloeden van buitenaf. 

Een verkoudheid duurt geen drie dagen zoals bij de meeste mensen maar kan 

wel een week of weken aanhouden. Of je wordt ‘doodziek’ van een simpel 

griepvirus en bent weken bezig er weer bovenop te komen waar anderen na een 

paar dagen koorts er weer tegen aan kunnen. Negentig procent van de 

bevolking loopt elk jaar een griepvirus op. Gezonde mensen zijn er misschien 

twee dagen wat moe door of merken er helemaal niets van, maar als je een 

zwak immuunsysteem hebt dankzij Candida kun je er dus veel langer ziek van zijn.  

Ik heb in de praktijk trouwens geleerd dat het ook andersom kan werken. Ik heb 

opvallend vaak met mijn patiënten gerealiseerd dat Candida het gevolg bleek 

te zijn van een ernstige griep of de ziekte van pfeiffer. Dingen die je immuun 

systeem tijdelijk behoorlijk kunnen belasten en als Candida op dat moment al 

loert op extra terrein, zal hij hem grijpen. Wat dus vaak noodzakelijk is bij de 

behandeling van Candida is de lekkende darm herstellen. Dit doe je met de 

juiste voeding en met een overvloed aan goedaardige darmbacteriën in de 

vorm van probiotica.  
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Deze kunnen zich helaas niet voortplanten in de menselijke darm maar kunnen 

wel je natuurlijke darmflora ondersteunen. Als je darmen weer geheeld zijn, dan is 

dit al de helft van je genezing want dan kan er in elk geval vanuit de darmen 

geen Candida meer in de bloedbaan lekken.  

De andere helft is Candida uit je bloed krijgen. Want eenmaal in je bloedbaan is 

het prima instaat zichzelf in stand te houden zonder nieuwe toevoer uit je 

darmen. Ik zie dat andere zogenaamde ‘Candida experts’ onderschatten 

hoeveel invloed een lekke darm heeft op de gezondheid en dat je het probleem 

niet alleen kan oplossen met een pilletje en dieet die de Candida dood omdat 

het niet alleen de Candida is die de klachten veroorzaakt maar ook de darm die 

stoffen door laat die hij niet door zou moeten laten. Je kunt wel met een goed 

dieet van Candida afkomen, maar als je darm lek blijft, blijft ook een groot deel 

van de klachten bestaan. Daarom is het noodzakelijk dat je alles in 1 keer goed 

aanpakt. In dit Candida Totaal Plan leg ik uit hoe je dit precies zelf kan doen 

zonder hulp van een therapeut. Bespaar jezelf dus een hele reeks behandelingen 

die erg veel geld kosten. Geloof me, ik heb meer dan genoeg geld voor ons 

beiden verspild aan alternatieve behandelingen en diëtisten. Maar de 

belangrijkste les bleek wel: help jezelf! 

Met een goed dieet en plan van 

aanpak. Dat is wat werkt, of je nu 1, 10 

of 30 jaar met een Candida-infectie 

rondloopt: genezen van Candida is 

wat iedereen met de juiste 

begeleiding zelfstandig kan doen, wel 

vergt dit discipline en mijn ervaring is 

dat het regelmatig opnieuw lezen van 

het E-book helpt om je niet te laten 

vergeten waar je het voor doet! 
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Candida en Kanker 

 

Dit hoofdstuk gaat over Kanker en de vorming van tumoren en de rol van 

Candida bij dit proces. Geen fijn onderwerp voor velen de begrijp ik maar voor 

een ieder die met Candida te maken heeft is dit belangrijke informatie om te 

begrijpen zodat we onszelf kunnen beschermen, niemand anders zal het doen.  

Kanker tumoren worden beschouwd als een reactie van het lichaam. Tumoren 

zijn ook een reactie, maar er zijn vele soorten tumoren . Waarom worden deze 

door het lichaam gevormd? 

Volgens de officiële standpunten is het zo dat een verandering in de 

neoplastische ontwikkeling van cellen en de vorming van een tumor uit zichzelf 

kan ontstaan zonder dat dat men begrijpt waarom dit eigenlijk gebeurt. Het 

enigste wat men eigenlijk doet om de oorzaak van kanker te verklaren is constant 

het verband zoeken tussen trends in voeding en leefstijl zoals eet een rook 

gewoonten. Om vervolgens tot de Conclusie te komen dat bepaalde stoffen of 

stressfactoren kunnen leiden tot vorming van tumoren in het lichaam. Men zegt 

dan: Roken veroorzaakt kanker, of ongezond eten veroorzaakt kanker, of straling 

veroorzaakt kanker. En natuurlijk is het verband in de statistieken duidelijk en 

kunnen we niet ontkennen dat het verband bestaat. Toename van mensen die 

roken, ongezond eten en veel stressen en het aantal kanker patiënten zijn 

duidelijk het bewijst dat het lichaam reageert. Maar waarom? 

Waarom vormt het lichaam een tumor op cellulair niveau, wat is de trigger 

waarom doet het lichaam dit? Regulier zijn hier geen verklaringen voor. In de 

alternatieve geneeskunde wijst men naar voeding of stress en psychische 

oorzaken en energieën die het lichaam kunnen ontstoren maar nog steeds is er 

geen duidelijke verklaring waarom een tumor ontstaat en blijft groeien en ik zal je 

met dit artikel in zeer gemakkelijke taal uitleggen wat de werkelijke oorzaak van 

Kanker tumoren is. Het is niet in 2 zinnen uit te leggen maar neem alsjeblieft de 

moeite om deze informatie te lezen, te begrijpen en helpen te verspreiden. 
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Dokter Tullio Simoncini is een oncoloog uit Italië. Een oncoloog is een Dokter 

gespecialiseerd in de behandeling van kanker. 10 jaar geleden heeft hij een 

revolutionaire ontdekking gedaan die de hele Kankerindustrie compleet op zijn 

kop kan zetten en vervolgens een behandel methode ontwikkeld die 99% van 

alle tumoren binnen weken laat  verdwijnen, nee het is geen wonder. Aan het 

eind van dit artikel zullen alle stukjes van de puzzel ook voor jou op zijn plaats 

vallen. Wanneer je oorzaak van de vorming van 

tumoren erkent blijkt de oplossing van het elimineren 

van tumoren veel makkelijker dan gedacht. Vanuit 

microbiologisch oogpunt  is het volgens Dokter Tullio 

Simoncini namelijk altijd de Candida Alibicans 

schimmel die aan de basis staat van elke vorm van 

kanker, je leest het goed niet SOMS aan de basis staat 

maar ALTIJD op cellulair niveau aan de basis staat van 

de vorming van alle vormen van Kanker . 

 

Zoals je in mijn film ‘Candida – bron van ziekte’ hebt kunnen  zien en op deze 

website en dit e-book hebt kunnen lezen is Candida in schimmel die wij allemaal 

bij ons dragen,  in onze darmen en door een verkeerde voeding en leefstijl in de 

bloedbaan terecht kan komen. Waar het van nature absoluut niet hoort. En dat 

het zich daar in diverse organen kan nestelen. We spreken dan van een 

Chronische Candida infectie of Candidiasis. Door mij en vele andere simpelweg 

afgekort als het hebben van Candida. Mensen die zich bezig houden met dit 

fenomeen en zich zoals mij specialiseren in de oorzaken van Candida, voeding, 

medicatie, vaccinaties, stress, straling en meer begrijpen de omvang van het 

Candida probleem als geen ander. Meer dan 20% van de westerse bevolking 

leeft op dit moment met de gevolgen die onze leefstijl heeft op deze Candida 

schimmel. En ook al kan Candida jaren sluimeren totdat het echt op begint te 

vallen dat je niet ‘gezond’ bent. En kan het soms tientallen jaren duren voordat 

organen tumoren beginnen te vormen, besef dat het probleem gigantisch is. 20% 

van de Nederlandse bevolking heeft naar schatting op dit moment een 

chronische Candida infectie. Dit betekend dat alleen in Nederland al 3 miljoen 

mensen met een schimmel infectie rondlopen in hun bloed, een sluip 

moordenaar waar de reguliere geneeskunde NIETS van wil weten. Een probleem 

wat je leven soms heel snel, maar soms ook tientallen jaren beetje bij beetje 

aftakelt. Zo langzaam en onopvallend dat de ernst van  dit probleem en de 

gevolgen hier van totaal onderschat worden. 
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Hoe ontstaat een tumor? 

Om te begrijpen hoe een tumor ontstaat moet je eerst begrijpen hoe het immuun 

systeem werkt. Los van het verhogen van de lichaamstemperatuur (koorts) om 

het voor indringers zoals Bacteriën en Virussen net even wat onaangenamer en 

moeilijker om te overleven te maken werkt het lichaam met rode en witte 

bloedcellen. Het zijn de witte bloedcellen die deel uit maken van het immuun 

systeem. Hoe helpen deze om indringers te verdelgen? Wanneer een witte 

bloedcel een pathogeen/ziekmaker tegen komt blijft hij hier aan plakken en 

begint direct de ziekmaker in te kapselen.  

 

Hij eet als ware het ziekmakende organisme zoals 

een bacterie, schimmel of virus op en verteerd 

hem. In de meeste gevallen sterft de witte 

bloedcel als gevolg hier van. Als je een erg virus 

of bacteriële infectie hebt kan dit soms lang 

duren, of soms zelfs onmogelijk zijn en kan een 

infectie de overhand krijgen met uiteindelijk de 

dood tot gevolg. Iets waar we ons nu niet meer 

zo bewust van zijn omdat dankzij antibiotica virus infecties gemakkelijk onder de 

duim gehouden kunnen worden maar 200 jaar geleden betekende een virus 

infectie heel wat anders dan even naar de huisarts voor een kuurtje.  Goed een 

virus of bacteriële infectie kan geen tumoren veroorzaken maar een schimmel 

wel. Alhoewel het is niet de schimmel zelf die de tumor vormt maar het lichaam. 

Een tumor is een reactie van het lichaam.  

Waarom gebeurt dit? Wanneer de Candida schimmel zich begint te nestelen in 

onze organen treed er in eerste instantie een normale immuun reactie op. Witte 

bloedcellen vallen de Candida schimmels aan en eten ze op. Dit kan heel lang, 

lees jaren en soms tientallen jaren zo door gaan. Je hebt dan een constante strijd 

tussen de witte bloedcellen en de schimmels. Pas wanneer de schimmels 

dermate de overhand krijgen en de schimmel kolonies in de organen te groot 

worden zet het lichaam zijn laatste redmiddel in. Het begint een nieuw soort 

weefsel te vormen om de schimmel kolonies in te kapselen en te isoleren om 

verspreiding van de schimmel infectie te voorkomen en de tumor is geboren. Hoe 

snel het lichaam dit doet hangt af van vele factoren waaronder ook erfelijke 

factoren. Geen lichaam is gelijk en soms gebeurt het binnen maanden vanaf  het 

begin van de schimmel infectie soms na tientallen jaren en in uitzonderlijke 

gevallen helemaal niet en sterft de patiënt uiteindelijk aan andere co-infecties als 

gevolg van jarenlange verzwakking van het immuun systeem door de Candida.  
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Dit is bijvoorbeeld de reden dat ouderen extra gevoelig zijn voor virussen zoals het 

griep virus en een simpel virus soms dodelijke gevolgen kan hebben. Wat 

compleet in strijd is met het concept dat hoe ouder je wordt hoe completer je 

immuun systeem wordt omdat je na elke infectie meer antistoffen in je bloed 

opbouwt en je lichaam met elke keer dat je ziek wordt traint om hier zo snel 

mogelijk vanaf te komen. Mijn eigen visie is dan ook dat Candida doodsoorzaak 

nummer 1 is. Het is onvoorstelbaar waar voor schade deze ellendige schimmel 

die we al duizenden jaren bij ons dragen kan veroorzaken onder andere ook 

door het lek maken van de darm. Ik heb geprobeerd met informatie op deze 

website, mijn e-book en mijn film ‘Candida – bron van ziekte’ een begin te 

maken aan het begrip van hoe Candida werkt en wat de gevolgen zijn. En dat 

een heel groot deel van alle chronische aandoeningen en ziekten hun oorsprong 

vinden in een Candida en lekkende darm probleem.  

Het lichaam vormt een tumor als laatste redmiddel om de schimmel infectie de 

baas te worden. Wanneer een Candida ‘kolonie’ te sterk wordt in een van de 

organen zal het lichaam in de meeste gevallen vroeg of laat uiteindelijk reageren 

door weefsel om de infectie te vormen als laatste poging hem onder controle te 

krijgen. En meestal lukt dit ook! Je moet beseffen dat mensen in hun leven 

tientallen kerensuccesvol tumoren vormen zonder dit te weten en dat deze 

indien succesvol vanzelf verdwijnen.  Mis gaat het echter wanneer zelfs dit laatste 

red middel onvoldoende blijkt te werken en zowel de schimmel kolonie als de 

tumor blijven groeien en groeien en groeien.  

Links een foto van een 

doorsnede van weefsel met 

kanker tumoren. De witte 

plekken zijn de plekken waar 

je de Candida in de hoogste 

concentratie zal vinden. De 

witte plekken zelf zijn niet 

100% Candida maar dus 

deels door het lichaam zelf 

gevormde kanker cellen. 

Rechts zie je een laboratorium kweek van zuiver Candida Albicans geïsoleerd uit 

ontlasting. Zoek te verschillen! 
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Het inmiddels sterk verzwakte immuun systeem is nu steeds minder in staat om de 

Candida schimmel ook in andere organen onder controle te houden met het 

gevolg dat uiteindelijk altijd ook op andere locaties in het lichaam tumoren 

worden gevormd (tenzij je voor die tijd overlijd) om de schimmel infecties te 

isoleren. Dit is wat men uitzaaiingen noemt. Wat eigenlijk een fout woord is. Het 

woord uitzaaiingen suggereert dat het begin van tumor 2 afkomstig is uit tumor 1, 

als in een besmetting. Deze theorie is nooit bevestigt er is geen enkel bewijs 

gevonden dat een tumor zelf besmettelijk is omdat dit ook niet het geval is. Het is 

ook niet zo dat als je bloed krijgt van iemand met Kanker je zelf ook Kanker krijgt. 

Althans, niet in directe zin.  

Natuurlijk komt met het bloed ook Candida mee maar een gezond immuun 

systeem  hakt deze Candida binnen no time in de pan. Wetenschappelijk is er 

geen juist onderbouwde verklaring  waarom uitzaaiingen ontstaan. De werkelijke 

reden is omdat de Candida die in de 1e instantie tumor 1 vormde op dat 

moment al lang aanwezig is in de rest van het lichaam. Maar dat pas wanneer 

de situatie echt uit de hand loopt en het lichaam zijn laatste redmiddel in zet, de 

vorming van een tumor ontstaat het gevaar dat dit op relatief korte termijn 

(maanden/jaren) ook op andere plekken in het lichaam gaat gebeuren. 

Candida Krusei, Candida Parapsilosis, Candida Glabrata, Candida Tropicalis zijn 

allen verschillende mutaties van Candida Albicans die ontstaan wanneer de 

Candida zich aan verschillende omstandigheden aan moet passen in het 

lichaam. Verschillende omstandigheden en immuun reacties lokken ook vele 

verschillende typen tumoren uit, en geen mens is gelijk. Het is ook waar dat 

sommige mensen genetisch gezien een veel grotere aanleg hebben tot de 

vorming van tumoren als anderen. Dit is ook wetenschappelijk bewezen. Omdat 

je genen, wat als ware de handleiding voor de processen in je lichaam bevat 

voor een deel bepalen wat de reactie zal zijn op langdurig aanhoudende 

schimmel infecties. Het is dus NIET zo dat je genetische aanleg hebt om kanker te 

krijgen en je dus van te voren vast kan stellen dat je geen lang leven zal hebben. 

Absoluut niet, het geeft alleen aan hoe groot de kans is dat er tumoren worden 

gevormd indien Candida zich in je organen gaat nestelen. Nu kan ik nog uren 

door gaan over de verschillende type tumoren die er zijn, en het verband aan 

gaan tonen tussen erkende oorzaak van kanker en Candida. Maar als je net 

zoals mij bewust wordt van wat Candida eigenlijk is zal het niet moeilijk zijn om 

ZELF de conclusies te gaan trekken en ‘the bigger picture’ het grotere plaatje te 

zien.  
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Want Roken leidt niet tot kanker omdat tabaksrook kanker in je longen 

veroorzaakt. Nee het zijn de vele gifstoffen in tabaksrook die je immuun systeem 

verzwakken waardoor Candida zijn kans kan grijpen om in de bloedbaan terecht 

kan komen en vervolgens in je Lever of je longen voor een overgroei met tumor 

vorming kan zorgen. Het zijn niet de Suikers die Kanker veroorzaken. Nee 

overmatige suiker consumptie leidt tot Candida in het bloed, wat weer leidt tot 

kanker. Het is niet radioactieve straling, gifstoffen in het eten en drinken of andere 

immuun verstorende stoffen die leiden tot kanker. Nee het zijn deze stoffen die 

het immuun systeem verzwakken met een Candida infectie als gevolg wat 

uiteindelijk in een aantal gevallen tot vorming van tumoren leidt. En bij de 1 is dit 

binnen een paar jaar, bij de ander na 30 jaar. En weer bij een andere helemaal 

nooit. Want kanker is een reactie van je lichaam op Candida. Er is trouwens al 

tientallen jaren een relatie tussen Kanker en Candida aangetoond. Namelijk dat 

bij 85% tot 95% van onderzochte terminale patiënten Candida in het bloed is 

aangetroffen. Waardoor de reguliere geneeskunde er tot op heden van uit gaat 

dat Candida in het bloed een gevolg is van een sterk verzwakt immuun systeem. 

Wat veroorzaakt wordt door Candida. Maar in werkelijkheid is het juist andersom. 

Het begint allemaal met een verzwakking van het immuun systeem, waardoor 

Candida zijn kans grijpt, waardoor het lichaam uiteindelijk reageert met de 

vorming van een tumor.  

 

Reguliere behandelingen verergeren Candida 

Er zijn 3 dingen die de reguliere geneeskunde doet om Kanker te bestrijden 

waarvan er eigenlijk maar 1 relatief veilig (maar niet doeltreffend) is en dat is de 

tumor er uit snijden. Hiermee wordt de hele tumor vorming verwijderd maar wordt 

de oorzaak niet weggenomen. De kans is dan ook groot dat vroeg of laat ergens 

anders tumoren zullen worden gevormd in het lichaam. Methode twee bestaat 

uit de tumor bestralen met radio actieve straling. Deze straling dood al het 

levende weefsel inclusief de Candida en de door het lichaam gevormde tumor 

cellen. Deze methode is nog gevaarlijker dan snijden omdat het erg moeilijk is 

ALLEEN de tumor te bestralen omdat de straling ook al is het zeer goed richtbaar 

wel je hele lichaam penetreert en je dus onvermijdelijk ook gezond weefsel 

boven en onder de tumor beschadigt. Vervolgens moet je  lichaam zelf al deze 

dode cellen afbreken wat veel energie kost van je immuun systeem waardoor 

Candida in andere plekken in het lichaam het weer makkelijker krijgt. Methode 3 

is Chemo therapie. Oorspronkelijk uitgevonden om Kanker aan te pakken die niet 

weg gesneden of bestraald kon worden zoals bloed kanker.  
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Chemo kuren veroorzaken extreem veel en 

heftige bijwerkingen. Er wordt dan via een 

infuus een chemische cocktail van zeer 

agressieve cel dodende middelen in de 

bloedbaan gebracht. Die de tumor van 

binnen uit aan valt. Het nadeel is echter 

dat ook veel gezonde cellen overal in het 

lichaam schade ondervinden. Chemo 

maakt alles eigenlijk alleen maar erger en de kans dat je lichaam de gevolgen 

van Chemo EN de Candida infectie op lange termijn overleeft is erg klein. Vaak 

wordt ook nog een combinatie van bovenstaande middelen gebruikt. Laten we 

schieten met hagel op het lichaam, misschien raken we wel wat kanker cellen! 

Het is bespottelijk om te zien hoe cijfers verdraait worden. Wist je dat men spreekt 

over genezing van kanker door Chemo wanneer mensen 5 jaar na de 

behandeling nog leven, ongeacht of mensen dan nog kanker hebben of niet. 

Wanneer een patiënt terminaal is en dankzij reguliere behandel methoden 5 jaar 

later nog leeft gaat hij in de boeken als succesvol behandeld. Dit vertekend het 

beeld van de succes ratio van conventionele behandel methoden, die al niet 

best is, en in werkelijkheid dus nog veel lager is. 

 

Terwijl de behandeling van een tumor zo simpel kan zijn! 

 

Dokter Tullio Simoncini heeft een zeer doeltreffende behandel methode 

ontwikkelt tegen tumoren. Zonder risico’s en bijwerkingen. Volgens hem is de 

enigste manier om schimmels effectief te doden zonder dat er resistentie kan 

ontstaan het verhogen van de PH waarde waardoor het lichaam en het bloed 

minder zuur worden. Schimmels kunnen namelijk alleen gedijen in een licht zure 

omgeving en zullen sterven bij een meer basische omgeving. Dit is ook de reden 

dat ik tijdens mijn Candida Totaal Plan als een van de weinigen aandacht 

besteed aan het vermijden van de sterkst verzurende voedingsmiddelen zoals 

varkensvlees (en natuurlijk suiker) wat tevens de basis is van de zeer succesvolle 

eeuwen oude Ayurveda geneeskunst. Want het is niet alleen suiker die de 

Candida in stand houdt, hij moet ook een omgeving hebben waar hij in kan 

overleven. Echter de granen en suiker consumptie verzuurt het lichaam dermate 

dat dit zowel een milieu creëert waarin de Candida kan overleven als een 

voedingsbodem voor de Candida zelf.  
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Hoe eenvoudig een extreem doeltreffend kanker behandeld kan worden en al 

jaren gedaan wordt door Dr. Tullio Simoncini is werkelijk verbazingwekkend en hij 

verdient hier voor als je het mij vraagt de nobelprijs. Een oplossing van natrium bi-

carbonaat ook bekend als Baking soda/Bak poeder/Bak zout wat een sterk 

ontzurende werking heeft wordt direct in de kern van de tumor gespoten met 

een lange naald. Snijden is dus niet nodig. Doordat de Candida kolonie in het 

binnenste van de tumor sterft zal de tumor binnen enkele weken verdwijnen. Op 

plekken waar men niet goed bij kan komen of waar veel uitzaaiingen zijn wordt 

de bi-carbonaat oplossing in de slagaders gespoten die lijden naar het orgaan 

en de tumor. Zelfs bloed en bot kanker kan effectief behandeld worden met 

intraveneuze bi-carbonaat, wel kan het dan weken tot maanden duren voordat 

de patiënt volkomen genezen is van de kanker. Maar nog steeds is dit niets 

vergelijke met het vaak jaren lange en weinig succesvolle behandel traject van 

de reguliere geneeskunde met Chemo kuren en bestraling. Als je iemand kent 

met Kanker en de artsen willen die persoon helpen met Chemo of bestraling stuur 

hem dan alsjeblieft dit artikel. Want ook al kan Kanker behandelen zo makkelijk 

zijn, als er eenmaal chemo door het systeem is gespoeld is de schade 

onoverzichtelijk en kan het heel  snel achteruitgaan en is zelfs behandelen met Bi-

carbonaat een uitdaging. 

Ik prijs de behandeling van Dokter Tulio Simoncini, maar het blijft een symptoom 

behandeling. Een tumor is het uiteindelijke resultaat van een langdurige Candida 

infectie in organen, het is een symptoom een gevolg van een oorzaak, een 

reactie van het lichaam. Dat dit effectief de behandelen valt is een grote 

vooruitsprong voor de geneeskunde en vroeg of laat kunnen ze de successen 

behaald met deze methode niet meer ontkennen. Maar dit zal zeker nog 

tientallen jaren duren. De kanker industrie is enorm en Bi-carbonaat is niet 

patenteerbaar. De gemiddelde behandeling  van een tumor met Bi-carbonaat 

kost slechts 60 cent aan bi-carbonaat en is vaak al met 1 tot 3 behandelingen 

doeltreffend. Vergelijk dit maar eens met de 6884 euro die gerekend wordt door 

ziekenhuizen voor het toedienen van een chemokuur per patiënt. En dat de  

gemiddelde kanker patiënt een 1e en 2e lijns chemo kuur krijgt dit wil zeggen 2x 

in enkele dagen per opname. Er rekening mee houdende dat de gemiddelde 

kanker patiënt 2x een complete chemo behandeling ondergaat voordat hij 

geneest OF overlijd zijn we dus minimaal 27.536 

euro armer met zijn alleen. Ja met zijn alleen! 

Want de patiënt betaald de rekening niet. De 

verzekering. En al deze kosten worden op 1 bult 

gegooid en gedeeld door het aantal verzekerden 

die hier gezamenlijk de prijs van betalen. En het 

zijn de ziekenhuizen, chemo fabrikanten en 

verzekeraars die hier mega winsten behalen die wellicht hun intenties om een 

beter en goedkopere behandel methode te ontwikkelen kunnen beïnvloeden. 



Het Candida Totaal Plan – DokterCandida.nl Pagina 39 

 

 

Los van het feit dat ik iedereen sterk wil aanmoedigen meer  onderzoek te doen 

naar alternatieve behandelingen van Kanker zoals die met Bicarbonaat wil ik 

iedereen ook sterk op het hart drukken dat hoe succesvol een behandeling ook 

zal zijn Kanker een symptoom is. Een reactie van het lichaam op een uiteindelijk 

veel andere oorzaak namelijk Candida. Maar kijk nog verder en besef dat 

Candida wordt getriggerd en in stand gehouden door andere specifieke 

oorzaken. En veel mensen weten dit niet en negeren daarom de symptomen die 

zich al vele jaren van te voren openbaren. Zoals schimmel infecties op de huid en 

in de slijmvliezen, zoals Chronische vermoeidheid en vele andere symptomen van 

Candida die je terug vind in de Candida zelf test op mijn website. En ik en dokter 

Tullio Simoncini zeggen niet dat Candida gegarandeerd tot Kanker leid maar wel 

dat Kanker gegarandeerd de oorzaak is van Candida.  

En mocht jij nu weten dat je een Candida infectie hebt denk dan niet ach wat 

maakt het uit, mocht mijn lichaam ooit overgaan tot de vorming van tumoren 

dan ga ik gewoon behandelen met Bi-carbonaat in de toekomst zullen veel meer 

klinieken dit vat wel gaan gebruiken. Want ook al is het effectief, als je vervolgens 

niet je leefstijl aanpast is het dweilen met de kraan open en is het een kwestie 

van tijd tot dat het weer mis gaat. Pas op het moment dat je inziet dat hoe wij nu 

leven ons ziek maakt. Je moet snappen dat alle rommel die wij consumeren, 

gifstoffen in ons eten, straling in onze broekzak en woningen en extreme 

overconsumptie van suiker en koolhydraten leiden tot Candida en het in stand 

houden. En dat de oplossing tegen Kanker 

niet alleen  ligt in de beste behandel 

methode maar in je leefwijze en het 

herkennen van de symptomen van 

Candida en hier mee aan de slag gaan 

allang voordat de lichaam überhaupt 

over moet gaan tot de vorming van 

tumoren. En hier moet je in deze tijden 

heel bewust van zijn. Je moet heel bewust 

zijn over wat je wel en niet moet eten want als je het laat afhangen van de 

overheid of de voedingsindustrie voordat er veranderingen komen dan kan je 

wachten tot je een ons of  150 kilo weegt en je lichaam bezwijkt door de vele 

jaren van terreur. 
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Ik ben zelf jaren ziek geweest door Candida en hardnekkig als het is door mijn 

voedingspatroon blijft het af en toe terug komen en ik weet als geen ander wat ik 

hier tegen moet doen, en dat lukt ook steeds zonder problemen. Echter 

permanent mijn leven ‘beteren’ blijkt zelfs voor mij extreem moeilijk en dit zal voor 

de komende generatie nog VEEL moeilijker worden. Omdat wanneer je lang 

gezond en Candida vrij wil blijven je je eigenlijk compleet moet afkeren van hoe 

ons huidige maatschappij in elkaar steekt en wat normale voeding en leefstijl 

gewoonten zijn. 

Ik ben nog maar 26 jaar oud en ben in een totaal andere wereld opgegroeid 

dan de gemiddelde persoon die dit zal lezen. Ik ben opgegroeid in het tijdperk 

waarin het normaal was dat kinderen het brood wat ze van papa en mama mee 

naar school krijgen weg gooien en verruilen voor snoep en frisdrank wat op elke 

school overvloedig aangeboden wordt. Voor mij persoonlijk is het erg moeilijk  

werkelijk ‘gezond’ te leven. Ik ben net zoals alle andere jongeren gewend 

geraakt aan de zoete verleidingen. De gemakkelijke happen. Groente is smerig 

en koekjes zijn lekker. Bruinbrood of witbrood, makkelijke keuze witbrood is veel 

lekkerder. En ‘s avonds eten we het liefst dikke lappen vlees vol antibiotica resten. 

En dit eetpatroon vol suiker en snelle koolhydraten is enorm verslavend en houdt 

ons bijna allemaal onder de tang en als jij dat ontkent dan wordt het hoog tijd 

dat je je ogen opent. 

Kennis is macht en dit werkt twee kanten op, mensen onwetend houden maakt 

ze kwetsbaar, afhankelijk en makkelijk te manipuleren. Verandering begint pas als 

je wat met de opgedane kennis doet. Help alsjeblieft mee met het verspreiden 

van deze informatie en help anderen want hoe meer mensen EISEN dat 

voedingsfabrikanten rekening houden met onze gezondheid hoe meer ze dit 

zullen doen. 10 Jaar geleden had geen enkele supermarkt biologische groenten 

en vlees, en nu ELKE supermarkt zelfs de Lidl en de Aldi omdat meer en meer 

mensen zich bewust worden van de gevaren in onze voeding. Maar hoe mooi dit 

ook is, ga niet zitten wachten tot de oplossing uit een andere hoek komt. Wat jij in 

je mond steekt bepaal je zelf. Of je je je laat vaccineren bepaal je zelf, of je 

allemaal risicovolle stralingsbronnen zoals Wi-Fi en dect waar van we geen enkel 

besef hebben wat dit op lange termijn met ons doet in huis haalt, bepaal je zelf. 

Of jij jou Candida negeert of aanpakt, bepaal je zelf. Net zoals alle gevolgen 

hiervan, goed of slecht, uiteindelijk voor niemand anders dan jezelf zullen zijn. 
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De meest voorkomende klachten 

 
 
Typische Candida klachten betreffende je energieniveau kunnen zijn: 
 
Chronische vermoeidheidsklachten; snel uitgeput raken; hoofdpijn of migraine; 
merken dat je elke dag minder energie hebt zonder verbetering, je bent tot 

weinig meer in staat; minder ‘puf’ hebben; wel zin 
hebben om dingen te doen, maar nauwelijks in staat 
zijn ze ook daadwerkelijk te doen; sterk toegenomen 
slaapbehoefte; inslaap- en/of doorslaapproblemen. 
Regelmatig wakker worden, ‘s ochtends totaal uitgeput 
wakker worden. Droge mond/ogen/lippen. 

 
 
Typische Candida klachten betreffende je spijsvertering kunnen zijn: 
 
Deze klachten gelden alleen als de Candida nog in je darmen aanwezig is, dus 
niet alleen voor chronische Candida. Het kan dus zijn dat je deze klachten in het 
begin van je infectie wel hebt gehad, maar nu niet meer. Steeds terugkerende 
spijsverteringsklachten, zoals opgezette buiken, toegenomen gerommel en 
geborrel in je buik, relatief veel winden laten; af en toe last van misselijkheid; 
regelmatig diarree of obstipatie; na het eten van een grote maaltijd zoals 
avondeten extra vermoeid of misselijk zijn; soms zie je ook dat mensen in de 
ochtend niet goed kunnen eten/drinken. En altijd een sterke behoefte aan suiker 
en koolhydraat rijke producten. 
 
 
Typische Candida klachten betreffende je spieren kunnen zijn: 
 
Abnormaal snel uitgeputte en pijnlijke spieren; “lood” in je armen en benen; bij 
normale aanraking al pijnlijke spieren; onwillekeurige spiersamentrekkingen in 
benen, armen en oogleden; traplopen is zwaar; te lang stil zitten is pijnlijk; te lang 
staan is pijnlijk; rusteloos gevoel in je spieren/lichaam ook wel omschreven als 
‘restless leg syndroom’ (symptoom van Candida); drukpunten/pijnlijke punten op 
bepaalde spieren. 
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Candida klachten betreffende je hormonale systeem kunnen zijn: 
 
Verstoord dorstgevoel: altijd dorst hebben of juist geen 
dorst kunnen krijgen; altijd honger hebben tot 
vreetaanvallen aan toe; hypoglykemie (lage 
bloedsuikerspiegel), je onwel voelen bij het uitstellen van 
het tijdstip waarop je gaat eten; eventueel hiermee in 
verband staande psychische klachten zoals  
concentratieproblemen, verslechtering van je 
kortetermijngeheugen (een hoofd als een zeef); 
gedeprimeerde gevoelens en/of toegenomen irritatie; 
“watten” in je hoofd of het gevoel dat je voortdurend een 
kater hebt; vetopslag rondom het middel ondanks dat je 
gezond eet; het gevoel dat je het altijd koud of juist warm 
hebt; het gevoel dat je opgezwollen ogen hebt, koude 
handen en/of voeten; neiging tot het vasthouden van 
vocht; menstruatiestoornissen; soms  ook verminderde seksuele behoefte: 
klachten die verband houden met sterke schommelingen in je bloedsuikerniveau, 
slecht op gewicht kunnen blijven  (zowel niet kunnen afvallen of juist niet kunnen 
aankomen, ongeacht je eetpatroon); vlekken voor de ogen zien. 
 
 
 
 
Candida klachten betreffende je immuunsysteem (zeer gevorderde fase): 
 
Toegenomen overgevoeligheid voor voedsel waar je eerder wel tegen kon; 
overgevoelig voor sterke geuren (parfums) en/of geluiden en tabaksrook; 
eczeem; kalknagels en vochtblaasjes (zwemmerseczeem); bij het langdurig 
bestaan van deze klachten: een verzwakt afweersysteem met een verhoogde 
gevoeligheid voor griep en virusinfecties; brandende urine/gevoelige blaas; 
hoofdpijn en migraine aanvallen, snel blauwe plekken krijgen, chronische 
verkoudheid/hooikoorts of astmatische klachten. 
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ME / Chronische-vermoeidheidssyndroom 

 
Artsen weten niet precies wat ME / CVS is. Eigenlijk is het een verzamelnaam voor 
een groot aantal klachten waarvoor de medische wetenschap tot nu toe nog 
geen duidelijke verklaring heeft. Het is dan ook geen ziekte, maar een syndroom. 
Bekend is dat er al zo’n veertig jaar in toenemende mate in de medische 
literatuur verhalen te vinden zijn van zeer langdurige en ernstige chronische 
vermoeidheid, meestal bij jongere mensen die voorheen volkomen gezond 
waren en vaak nadat ze een ontsteking hadden gehad, zoals een keel- , mond- 
of oorontsteking. Omdat de meesten over een grote verscheidenheid aan 
wisselende klachten wat betreft hun spieren en hun hersenfuncties vertelden, 
raakte gaandeweg de naam ME (myalgische encefalomyelitis) in zwang.  
 
Aanvankelijk werden dit soort klachten 
meestal toegeschreven aan stress of een 
burn-out. De meeste patiënten belanden 
daarom in het psychische 
behandelcircuit, waar ze meestal niet 
opknapten. Begrijpelijk? Zeker, omdat 
een normaal laboratoriumonderzoek 
geen afwijkingen kan aantonen. Aan de 
buitenkant lijkt er weinig mis te zijn: de 
patiënten zien er over het algemeen 
gezond uit. Maar als de moeite genomen 
wordt om goed naar de patiënt te luisteren is het misschien toch niet zo 
begrijpelijk: de meeste van deze patiënten zijn niet gestrest geraakt voordat ze 
chronisch vermoeid werden, maar juist doordat ze chronisch vermoeid werden! 
 
 
Langzaam aan werd duidelijk dat er wel degelijk een nieuwe aandoening 
bestond en omdat er geen ontstekingen in het centrale zenuw gestel werden 
gevonden werd de naam aangepast naar ‘’Chronisch Vermoeidheids 
Syndroom’’. Soms word er beweerd dat CVS iets anders is dan ME of zegt men 
dat ME een verder gevorderd stadia van CVS is. Dit is helaas achterhaald we 
praten hier over één en hetzelfde. In de medische literatuur wordt op dit moment 
vooral gesproken over ‘CFIDS’, de Engelse afkorting van de aandoening. Bij de 
leek is de naam “ME of Chronisch vermoeidheid syndroom” verreweg het meest 
ingeburgerd. Wat de wetenschap helaas nog niet inziet is dat ME en CVS 
simpelweg de gevolgen zijn van een chronische Candida infectie. De term PVS is 
ook wel eens wat voorbij komt hollen. 
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Dit staat voor postviraal syndroom, waarmee de chronische 
vermoeidheidsklachten bedoeld worden die kunnen ontstaan door bijvoorbeeld 
een virusinfectie. Deze term wordt sinds het laatste wereldcongres dat in 1999 is 
gehouden niet meer gebruikt maar ook virussen zoals de griep en pfeiffer kunnen 
aanleiding zijn voor Candida om toe te slaan.  
 
 
De algemene naamgeving is nu ME/CVS. Helaas is er tot nu toe geen test 
voorhanden die onbetwistbaar uitsluitsel kan geven over de diagnose ME/CVS. 
De diagnose wordt vooralsnog gesteld door uitsluiting van andere aandoeningen 
en het voldoen aan de symptomen. 
 
 
Ik vind dit een zeer kwalijke zaak omdat er mensen de deur wordt gewezen met 
iets wat ook al is het zeer gecompliceerd relatief simpel te behandelen is. 
Tot enkele jaren geleden was het denkbaar dat je als patiënt met ME/CVS min of 
meer als een neuroot werd beschouwd door artsen en/of uitkeringsinstanties die 
niet op de hoogte waren van het ziektebeeld. ME/CVS-patiënten wisten elkaar te 
vinden en gingen tegengas geven via goed gedocumenteerde en bijzonder 
actieve patiëntenverenigingen, de ME/CVS-stichtingen die in diverse westerse 
landen zijn opgericht. Sinds het begin van de jaren '90 wordt de nieuwe ziekte 
ME/CVS als zodanig erkend door de WHO (World Health Organisation).  
 
In november 1995 werd in Brussel het eerste (medische) wereldcongres 
georganiseerd. Toen al werd duidelijk dat de medische wereld op zoek was naar 
andere dan alleen psychische verklaringen van deze ingrijpende en 
raadselachtige ziekte die de westerse wereld in rap tempo aan het veroveren 
was, helaas is nooit de link gelegd met ons snel veranderende dieet en enorme 
toenamen van medicijn en antibiotica gebruik bij zowel mens als onze veestapel.  
 
In september 1999 volgde het tweede wereldcongres. De grote oorzaak van 
ME/CVS is nog altijd niet gevonden, echter recente studies tonen aan dat 80 
procent van de ME/CVS-patiënten een chronische Candida-infectie blijkt te 
hebben. Er wordt niet erkent dat Candida de veroorzaker is van ME/CVS, maar 
de band is wel erg nauw. Als verklaring wordt gegeven dat mensen met CVS net 
zoals kanker patiënten extra vatbaar zijn voor Candida terwijl het in mijn ogen 
juist andersom is. Het zou mij dan ook niet verbazen als Candida Albicans 
(schimmelinfectie) op korte termijn als een van de oorzaken van ME/CVS zal 
worden erkend en dan kunnen we eindelijk hopen op een serieuze behandeling 
in het reguliere circuit. Op het laatste ME/CVS-congres werden tot mijn niet 
geringe vreugde diverse wetenschappelijke onderzoeken gepresenteerd over de 
overgevoeligheid voor bepaalde soorten voedsel en de (neurologische) 
gevolgen hiervan bij de onderzochte ME/CVS-patiënten.  
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De invloed van koolhydraatrijk voedsel (suikerrijk) was bij het eerste congres 
helemaal niet aan bod gekomen. Nu is bekend (officieel) dat dit soort voedsel 
ons moe kan maken, ook al is de link met Candida nog steeds niet erkent ze zijn 
weer een stapje verder. Het voedsel zelf is volgens hun ook niet het probleem, 
want er zijn heel veel gezonde mensen die hetzelfde eten zonder klachten. En in 
zekere zin is dit juist want het probleem is wat jouw lichaam, en dan bedoel ik de 
organismen die in jouw lichaam leven zoals de Candida met het voedsel doen.  
 
 
Het is een kwestie van tijd, totdat de artsen officieel Candida erkennen als 
ziekmakend en als de oorzaak van het grote ME/CVS mysterie. Wel kan ik je met 
zekerheid zeggen dat dit zo lang als mogelijk gerekt zal worden. 
 
Alle ME/CVS-patiënten zullen dus baat hebben bij een anti-Candida-dieet! Veel 
van deze patiënten blijken tevens, als men weet waar men moet zoeken, 
aantoonbare voedselovergevoeligheden te hebben verworven. Een overmaat 
aan Candida in de darmen zorgt ervoor dat er in toenemende mate meer 
afvalstoffen in de darmen terecht komen. Deze afvalstoffen komen daardoor in 
te grote hoeveelheden in het bloed terecht. Hierdoor wordt een verhoogd 
beroep gedaan op het immuunsysteem. De patiënt wordt hyperreactief, 
overgevoelig en moe. In de Verenigde Staten is het fenomeen Candida een veel 
minder groot taboe dan hier.  
 

Amerikaanse onderzoeken wijzen keer op keer 
uit dat bij zeker 70 procent van de patiënten 
met ME/CVS een overmaat aan Candida-
gisten/schimmels in het bloed aanwezig is. En 
om je bij een zogenaamde ongeneeslijke ziekte 
neer te leggen, nee dat is doodzonde. Naar 
mijn mening is ME/CVS simpelweg een 
symptoom van Candida en is dit zeker te 
genezen en dat heb ik in de praktijk ook zien 
gebeuren. Ik wens alle patiënten met 
Candida/ME/CVS veel succes toe bij hun 
gevecht om terug te keren naar een beter 
energieniveau.  

 
Heel veel patiënten gingen jullie met succes voor. Vertrouw op je eigen kracht en 
vergeet nooit: iedereen, jong of oud, kan met de juiste voeding en met 
voedingssupplementen genezen van Candida, hoe lang je er ook al mee 
rondloopt. Ken je andere mensen met ME / CVS wijs ze dan op het feit dat dit 
binnen de natuurgeneeskunde allang geen mysterieuze aandoening meer is 
maar het resultaat van een chronische Candida infectie. 
 
 
 
 
 



Het Candida Totaal Plan – DokterCandida.nl Pagina 46 

 

Het Spastische darm syndroom 

 
Spastische darm, Prikkelbare darm syndroom (PDS)  
Irritable bowel syndrome (IBS), Spastisch colon. 
 
Enkele namen door de medische wetenschap gegeven aan mensen met 
regelmatige onverklaarbare diarree regelmatig gepaard met buikpijn zonder een 
voor hun aantoonbare logische verklaring. Dit ‘syndroom’ is volgens de maag 
lever darm stichting een veel voorkomende aandoening in de ‘westerse wereld’. 
Geschat wordt volgens de maagleverdarm stichting dat 5 tot 20% van de 
Nederlandse bevolking last heeft van dit onverklaarbare syndroom en te weten 
dat het net zoals ME/Chronisch vermoeidheidssyndroom 2x zo vaak voor komt bij 
vrouwen als bij mannen. Het veroorzaakt het ongewenst samentrekken van de 
darm maar laten we er geen doekjes omheen winden het komt neer op 
regelmatig buikpijn , diarree en misselijkheid.  
 
Maagleverdarmstichting: ’PDS behoort tot de zogenaamde functionele 

buikklachten of functionele maagdarmklachten. Wanneer bij onderzoek geen 

zichtbare afwijkingen worden gevonden maar de klachten wel aanhouden, 

wordt de diagnose PDS gesteld. De klachten worden veroorzaakt door een 

overgevoelige darmwand of verstoorde bewegingen van de darm.’ 

 
Je ziet dat artsen hier dezelfde houding aan 
nemen als met  ME / Chronische-
vermoeidheidssyndroom. Ze zien dat de 
bevolking een probleem heeft, ze kunnen 
het niet verklaren. Elke andere oorzaak 
wordt uitgesloten maar toch zijn er 
klachten. Wat doen ze? De plakken er een 
label op. In dit geval het ‘prikkelbare darm 
syndroom’. Nu kunnen ze mensen vertellen 
wat ze hebben en dat dit niet te 
behandelen is, helaas pindakaas! Maar wat is een syndroom eigenlijk? Iets wat ze 
niet kunnen verklaren. Punt, dat is het. Het zegt dus niets over de oorzaak. 
 
Net zoals ME / Chronische vermoeidheid syndroom is het Prikkelbare darm 
syndroom een reactie van het lichaam op de schade die wordt aangericht door 
Candida. Het probleem ontstaat wanneer er door overmatige suiker consumptie 
vaak gecombineerd met het korte of langdurig gebruik van, antibiotica, 
synthetische vitaminen of medicatie een verstoorde balans ontstaat in de 
darmen. Een disbalans tussen de bacteriën die helpen met de vertering en de 
van nature in de darm aanwezige Candida gist/schimmel. Candida  kan dan 
gaan ‘woekeren’ en door de darmwand heen groeien. De reden waarom er 2x 
zoveel vrouwen als mannen zijn met een prikkelbare darm is omdat een groot 
deel van de met name jonge vrouwen dagelijks medicatie gebruikt in de vorm 
van de Anticonceptie pil, wat een bekende trigger is van Candida. 
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Naast het feit dat de Candida eenmaal buiten de darm in het bloed aanwezig 
voor veel problemen kan zorgen wat door de medische wetenschap gelabeld 
als  ‘M.E. ‘  of chronisch vermoeidheid syndroom’ kan de candida de darm op 
micropsie niveau de darm consequent lek maken en houden. Door deze kleine 
lekkages kunnen nu ook andere stoffen lekken die niet in het bloed horen. Je 
moet begrijpen hoe je darm en je immuun systeem samen werken.  
 
Het is de taak van je darm om stoffen die voorbij komen die het nog niet kent te 
presenteren aan het inwendige immuun systeem zodat die er antistoffen voor 
kan maken indien ongewenst. Hoe doet de darm dat? Hij neemt een klein hapje 
uit deze stof en presenteert dit aan het immuun systeem die de darm aangeeft of 
de stof veilig is of niet. Is deze niet veilig dan maakt het immuun systeem 
antistoffen aan waaraan de darm kan herkennen dat deze voeding niet 
doorgelaten moet worden.  Het probleem ontstaat wanneer Candida de darm 
lek heeft gemaakt en er volgens het lichaam onveilige voedingsdeeltjes door de 
darm heen lekken. Het immuun systeem verondersteld dan dat de darm het niet 
goed heeft begrepen en verhoogd de doses antistoffen in het bloed tegen deze 
stof. Maar de darm blijft lekken. Waardoor het immuun systeem zijn reactie 
versterkt en verbreed. Dit proces kan jaren doorgaan tot dat de buikpijn en 
diarree klachten ontstaan.   
 
Wat is het nut van buikpijn en diarree? 

Diarree en het samentrekken van de 
darm die voor de buikpijnen kan 
zorgen zijn van nature een reactie van 
het lichaam op verkeerde voeding. Het 
lichaam doet dit om de voeding zo 
snel mogelijk uit de darmen te krijgen. 
Bijvoorbeeld wanneer je een voedsel 
vergiftiging op loopt is het de taak van 
je darmen om deze voeding zo snel 
mogelijk kwijt te raken om de schade 
aan het lichaam en belasting van het 
immuun systeem zo laag mogelijk te houden. Wanneer je echter voor een 
langere periode een lekkende darm hebt en er steeds meer antistoffen in het 
bloed ontstaan tegen bepaalde giftige stoffen uit de voeding zal de reactie van 
de darm op deze voeding steeds heftiger worden. Zo lang je bijvoorbeeld 
jarenlang melk drinken zonder er een reactie op te krijgen. Totdat door Candida 
je darm lek raakt en er giftige stoffen uit de melk die je darm normaal niet hoort 
op te nemen je bloedbaan in komen waardoor je of een allergische reactie op 
melk ontwikkeld die zich uit in je bijvoorbeeld je huid of een sterke reactie van de 
darm om melk ontwikkeld zoals darmkramen en diarree. En dit geldt niet alleen 
voor melk maar voor alle voedingsmiddelen. Een lekkende darm is waar voedsel 
intoleranties en allergieën ontstaan. Mensen met PDS moeten trouwens ook E407 
te allen tijde vermeiden daar deze de darm ontsteekt. Leer hem uit je hoofd: 407. 
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Het prikkelbare darm syndroom, pds, spastische darm of welk label je ook wil 
plakken op het regelmatig hebben van darm klachten en diarree is een reactie 
van je darmen op voeding die volgens hem schadelijk is voor het lichaam. 
Omdat er antistoffen tegen de nadelige stoffen uit deze voeding zijn 
opgebouwd. Omdat de darm lek is gekraakt door Candida en deze giftige 
stoffen blijft lekken krijgt de darm de opdracht zo zich te ontdoen van zijn inhoud. 
Er ontstaat een twee strijd van een darm die aan de ene kant weet dat het geen 
giftige stoffen opneemt en een immuun systeem die de darm blijft prikkelen zich 
van zijn inhoud te ontdoen vanwege de gelekte giftige stoffen die het in het 
bloed aantreft. 
Het is van groot belang dat mensen met een prikkelbare darm alle voeding 
vermijden die (indirect) de darm prikkelen. Omdat de darm regelmatig 
overprikkeld wordt is hij ook extra gevoelig voor stress wat zelfs bij een normaal 
persoon invloed heeft op de darmen. Wees ook hier extra voorzichtig mee. Als je 
deze voeding niet vermijd bouw je een blijvende voedsel intolerantie op die niet 
opgelost is met het overwinnen van Candida en herstellen van de darm. Er 
kunnen dan namelijk door de vele jaren van reacties op slechte (gelekte) stoffen 
in het bloed ook reacties gaan ontstaan op bepaalde onschadelijke stoffen die 
altijd rond dezelfde tijd in het bloed terecht komen.  
 

Voorbeeld: stel je eet iets en dit bevat 
om het even heel simpel te houden 2 
stoffen, stof A en stof B. Stof A is gezond 
en moet worden opgenomen, stof B is 
giftig en hoor je uit poepen. Maar door 
je je lekkende darm lekt stof B elke keer 
als je de voeding met stof A en B eet in 
het bloed waardoor het immuun 
systeem onterecht stof A als ongewenst 
markeert. Immers altijd als stof A in het 

bloed voor komt gaat dit samen met de giftige stof B. Het immuun systeem leert 
dat het beter is niet alleen stof B maar ook de gezonde stof A te weren uit het 
lichaam. Wanneer je bezig gaat met het Candida dieet en uiteindelijk je darm 
hebt geheeld en stof B dus niet meer in het bloed lekt wil dit niet zeggen dat je 
immuun systeem opeens is vergeten dat het ook stof A moet vermijden. Het 
immuun systeem heeft een geheugen. Deze wordt getraind en het kan jaren 
duren voordat de reacties op stof A ophouden.  
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De enigste manier is om de intolerantie voor voeding met stof A voor langere tijd 
vermijden. Dit kan ook soortgelijke voeding zijn. Je kan bijvoorbeeld intoleranties 
hebben voor witte bonen terwijl je die nog nooit hebt gegeten, maar wel veel 
bruine bonen. Dit noemt men ook wel eens ‘kruisbesmetting’. Begrijp dat in 10 
totaal verschillende type voeding zoals bijvoorbeeld een rode kool en een pinda 
honderden verschillende intolerantie gevoelige stoffen bevatten.  Als jij merkt dat 
je darmen merkbaar reageren op bepaalde voeding moet je deze consequent 
vermijden voor minimaal 4 maanden alvorens het op kleine hoeveelheid 
opnieuw te introduceren aan je immuun systeem en te kijken of de antistoffen 
tegen stof A inmiddels voldoende zijn gedaald. Als dat zo is kun je het weer eten, 
is dat niet zo dan wacht je vanaf dan 6 maanden met het opnieuw aanbieden. 
Treed er nog steeds een reactie op dan wacht je vanaf dan 8 maanden, daarna 
10 enz. enz. 
 
 
Van een voedsel intolerantie kan je dus afraken maar eenmaal opgebouwd kost 
dit veel tijd en elke keer dat je een immuun reactie hebt tegen de voeding 
begint het proces overnieuw. Dit wil je ten alle tijden voorkomen. Heb jij dus 
regelmatig buikpijn en diarree denk dus niet dat dit ‘normaal’ is. Ja iedereen 
heeft wel eens buikpijn en diarree als je iets verkeerds hebt gegeten of voeding 
met te veel kruiden en pepers. Maar voeding die je in de supermarkt koopt en 
gewoon veilig is voor consumptie leid bij een gezond persoon met een gezonde 
darm die geen ongewenste voeding lekt nooit tot buikpijn en diarree. Je bent nu 
eigenlijk bezig intoleranties op te bouwen wat nog voor veel meer problemen 
met voeding en je darmen in de te toekomst zal zorgen. Laat je niet met het 
etiket prikkelbare darm syndroom naar huis sturen om vervolgens te denken dat 
er geen oorzaak en oplossing voor is.  
 
Dat het gewoon spontaan ontstaat en het geen kwaad kan. Want er is wel een 
oorzaak, en het kan wel kwaad. En als je er niets mee doet is het eindresultaat 
dat je tegen meer en meer voedsel intoleranties opbouwt. Met als eindstation 
auto immuun ziektes waar het lichaam zich tegen zijn eigen gaat keren. Het is erg 
jammer dat maar heel weinig mensen de oorzaak weten van de ‘spastische 
darm’. Help daarom mee deze informatie te verspreiden door dit artikel te delen 
op social media zodat meer slachtoffers van Candida kunnen ontdekken wat de 
werkelijke oorzaak van  hun klachten is. En kunnen werken aan hun herstel. Want 
als je geen actie onderneemt gaat het niet vanzelf over en wordt het alleen 
maar erger en erger wat zonde is want het hoeft allemaal niet zo te zijn maar 
stop met labels plakken en symptoom bestrijding. Informeer jezelf en elkaar en 
pak het probleem maar bij de bron aan. 
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Het gevaar van Synthetische Vitamines 

 
Ik zou graag het gevaar van  toegevoegde 

Vitaminen toelichten gezien deze op grote 

schaal aan voeding wordt toegevoegd om 

onder andere de houdbaarheid te 

verlengen of als supplementen word geslikt 

terwijl eigenlijk niemand weet waar hij/zij nou 

eigenlijk mee bezig is en dat het een 

belangrijke rol speelt in de ontwikkeling en in 

stand houding van Candida. Bijna alle 

verpakte voedingsmiddelen, vlees en brood  bevatten toegevoegde   vitaminen 

die je zonder het te weten elke dag in overmaat consumeert. Miljoenen mensen 

in Nederland slikken daarnaast dagelijks een of meerdere type vitamines via 

Vitamine pillen. Het gevaar hier van kan ik voor je samenvatten, maar dan zal je 

het nog niet goed begrijpen. Daarom zal je in zeer begrijpende zin uitleggen 

waarom toegevoegde vitaminen ons ziek maken, en dat wat gelabeld is als 

‘Vitamine’ eigenlijk helemaal geen Vitamine is. Het is werkelijk verbazingwekkend 

hoe enorm groot de invloed op de mening over synthetische vitamines is bij zowel 

overheden, voedsel fabrikanten en consumenten. Niemand maar dan ook 

niemand durft hetgeen waarvan wij allen op school hebben geleerd essentieel 

voor het leven: Vitamines, in twijfel te trekken. We geloven massaal dat er geen 

verschil zit tussen echte en synthetische vitaminen en hebben geen enkel benul 

van de desastreuse gevolgen die ‘nep vitaminen’ op ons lichaam, immuun 

systeem en Candida hebben.  

Onze voeding bevat onvoldoende Vitaminen! De  oorzaak hier van zijn twee 

dingen, 1. de jarenlange constante verbouwing van voeding op dezelfde grond.  

2. Het manipuleren en doorkweken van voeding op kwantiteit in plaats van 

kwaliteit waardoor bijvoorbeeld broccoli inmiddels 2x zo groot zijn als 40 jaar 

geleden maar per kilo tot wel 80% minder Vitamine C bevat. En de daling in het 

Vitamine gehalte in groente geldt voor alle groenten die op het land verbouwd 

worden. Voor groenten die gekweekt worden in kassen en wortelen in blokken 

glaswol, volledig afhankelijk  van kunstvoeding zoals bladgroenten, tomaat, 

paprika, komkommer is het probleem nog groter. Dit zijn eigenlijk niets meer dan 

lege hulzen. Het lijkt op een tomaat, het smaakt enigszins naar een tomaat. Maar 

in hoever is het qua voedingswaarde vergelijkbaar met een traditionele tomaat? 
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De kunstmatige ‘Vitamine industrie’ zoals ik het noem is enorm. Dit is geen 

kinderspel, begrijp goed dat deze markt waar elk jaar ruim 60 miljard euro in om 

gaat al tientallen jaren inspeelt op het feit dat onze voeding onvoldoende 

nutriënten levert. Deze industrie is verantwoordelijk voor 90% van de onderzoeken 

om dit te bewijzen en het publiek bewust te maken van dit probleem, en hun 

hebben de oplossing! Door het gebrek aan essentiële vitaminen zoals B12 en 

Vitamine C zal het immuun systeem slechter kunnen functioneren. Wat het voor 

ziekmakers makkelijker maakt om terrein te winnen, ook Candida. Deze industrie 

heeft daarom in het laboratorium kunstmatig zo goed als elke Vitamine 

synthetisch nagemaakt en hebben ons en overheden er van overtuigt dat deze 

Vitaminen qua werking in het lichaam identiek zijn aan natuurlijke vitaminen. Dit is 

niet waar! Er zit een groot verschil tussen de werking van deze ‘nep-vitaminen’ en 

natuurlijk Vitaminen. 

Ten eerste werkt een ‘vitamine’ niet op zichzelf hij wordt via natuurlijke voeding 

altijd samen met allerlei mineralen, aminozuren en fytonutriënten geconsumeerd 

die de Vitamine assisteren in zijn werk. Het is dit complete pakket waardoor een 

Vitamine goed kan functioneren in het lichaam. Mocht er ooit een manier 

gevonden worden om echt natuurlijke Vitamine C te isoleren uit bijvoorbeeld fruit 

en dit in een pil te stoppen, dan zal deze nog steeds niet goed werken om dat 

het de essentiële  mineralen, aminozuren en fytonutriënten die de werking van de 

vitamine zelf in het lichaam mogelijk maken mist dus nog steeds zouden ook deze 

geïsoleerd moeten worden. Misschien is dit alles wel mogelijk als er veel in 

technieken wordt geïnvesteerd maar de industrie zal dit NOOIT doen. Want 

natuurlijke vitamine zijn niet te patenteren. Een synthetische vitamine wel en aan 

iets on-patenteerbaars verdien je geen geld, want dan kan iedereen het doen.  

Als je werkelijk serieus geld wil verdienen dan zorg je dat jij patent hebt op een 

bepaalde stof die alleen bij jou gekocht mag worden zodat jij de prijs bepaalt en 

de winst met niemand hoeft te delen . Er zijn dan ook maar een paar bedrijven in 

de wereld die de patenten in handen hebben om de door de EU goed gekeurde 

synthetische Vitaminen te produceren, en verdienen hier miljarden mee. Genoeg 

geld om jaarlijks een paar honderden miljoen euro te reserveren voor het 

promoten van hun product en onderzoeken uit te laten voeren die altijd in hun 

voordeel uitvallen. Wat ze dan ook al tientallen jaren doen waardoor mensen 

niet beter weten dan dat hun producten veilig zijn en net zo goed werken als 

natuurlijke vitaminen. 
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Probleem twee is, een synthetische 

vitamine lijkt dan wel op een 

vitamine los van het feit dat het 

benodigde hulpstoffen mist 

presteert hij gemiddeld 75% 

slechter dan een echte Vitamine. 

Het is namelijk geen levende cel, 

zoals een echte vitamine en  bevat 

daarom niet dezelfde vitaliteit, kracht en informatie die een  echte vitamine 

bevat. Als ze een brood namaken van plastic en zeggen dit is net zo goed als 

echt brood zou je het dan op eten? NEE! Waarom doe je dit met synthetische 

Vitamine dan wel? En als die die pillen vermijd, waarom consumeer je voeding 

die vol gestopt wordt met  deze stoffen? Omdat je maar 1 kant van het verhaal 

kent en dat is de kant die de industrie wil dat jij kent. De zonnige kant, terwijl de 

duistere zijde altijd  weg gemoffeld wordt. Hun zorgen er via media, artsen, 

diëtisten, overheden wel voor dat jij gelooft dat hun vitamine gelijk staan aan 

echte vitamine wat dus niet zo is. De werkelijke effectiviteit van synthetische 

vitaminen is verwaarloosbaar. En dit was allemaal nog niet zo erg als het lichaam 

het verschil maakte tussen echte en synthetische vitaminen en deze nep 

vitaminen gewoon weer uit plaste maar helaas. 

Probleem drie is de grootste reden waarom je toegevoegde vitamines moet 

vermijden. Het lichaam maakt geen onderscheid tussen deze ‘nep’ vitaminen en 

echte vitaminen en in supplementen zijn ze bovendien in extreem hoge 

concentratie aanwezig, vaak vele malen hoger dan wat het lichaam per dag op 

kan nemen. Als het lichaam Vitamine deficiëntie heeft en je consumeert deze 

ben je bezig je immuun systeem te onderdrukken. Je kan ze consumeren via de 

voeding zoals toegevoegd in vele reguliere supermarkt producten. Soms heel 

duidelijk zoals de waslijst aan synthetische vitamine aan baby (melk) voeding of 

drinken met toegevoegde Vitamines denk aan sappen met ‘Vitamine C’ bij de 

lijst met ingrediënten. Maar vaak verborgen toegevoegd en alleen onder 

schuilnamen vermeld worden zoals diverse E-nummers waar maar heel weinig 

mensen van weten wat die stoffen nou eigenlijk zijn. Of natuurlijk via 

supplementen vrijwillig geslikt worden omdat mensen denken dat dit ‘gezond is’. 

Hoe dan ook synthetische vitamine vinden als je niet goed oplet je weg naar jou 

darm en de darm zal deze opnemen en aan de bloedbaan toevoegen waar 

cellen die deze nodig zijn ze op nemen. Het teveel aan vitaminen wordt 

vervolgens door je lever en nieren verwijderd. De opgenomen ‘vitaminen’ in de 

cellen presteren alleen niet zoals ze moeten omdat het geen Vitaminen zijn, maar 

synthetische replica’s die op echt vitaminen lijken. 
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Maar het lichaam is in de veronderstelling dat er nu aan de vitamine behoefte is 

voldaan en een cel die eenmaal een synthetische vitamine heeft opgenomen 

zal deze houden en niet wachten op betere alternatieven. Als je vervolgens aan 

appel eet met echte vitaminen dan zal het lichaam deze niet opnemen. Je 

lichaam is namelijk al verzadigt met de synthetische variant. Wat je hier mee dus 

uiteindelijk bereikt is een grote vitamine deficiëntie. En dan niet een deficiëntie 

aan meetbare vitamine maar aan werkzame natuurlijke vitamine. Het probleem 

is dus ook dat als je vervolgens je bloed laat testen op Vitamine waarden zal hier 

uit blijken dat je voldoende vitamine in het bloed hebt. Want de reguliere testen 

maakt net zoal je lichaam in opname geen onderscheid tussen echte en nep 

vitamine. Vervolgens denk je YES mijn vitamine waarden zijn nu echt helemaal 

goed. Maar de waarheid is dat de werkelijke vitamine deficiëntie nu juist groter is 

dan voordat je begon met de consumptie van synthetische vitaminen en ik 

herhaal ALLE toegevoegde vitaminen aan voeding en pillen zijn synthetisch. Een 

enkele uitzondering is mogelijk met Vitamine D in vitamine pillen van zeer Hoge 

kwaliteit. 

Mensen met een Candida moeten hier extra waakzaam op zijn. Want deze 

mensen zijn ziek en verzwakt en een makkelijke prooi voor deze industrie. Want 

ons wordt geleerd  dat vitaminegebrek de oorzaak kan zijn van het falen van ons 

immuun systeem en oorzaak van vele ziekten en klachten kan zijn wat ook zeker 

waar is. Maar eet dan meer fruit en groente en ga geen pillen slikken.  Ik maak 

het regelmatig mee dat mensen die bij mij komen voor bloed onderzoek of een 

dieet advies allerlei verschillende vitamine 

supplementen slikken. Al dan niet aangeraden 

door specialisten zoals apotheken, diëtisten of 

alternatief genezers enz. het maakt niet uit 

bijna niemand verdiept zich in de waarheid 

achter dit enorme schandaal. Of gekocht bij 

reform/biologische winkels. En al deze 

specialisten en winkels bedoelen het vast 

goed hoor maar ze weten eigenlijk helemaal 

niet waar ze mee bezig zijn. Ze hebben werkelijk geen verstand van wat deze 

synthetische vitamines nou eigenlijk zijn. Wist je bijvoorbeeld dat toegevoegde 

Vitamine B12 officieel bekend als  ‘cyanocobalamine’ door het lichaam wordt 

afgebroken als een onbruikbare vorm van B12 en Cyanide. Je je leest het goed 

Cyanide een extreem dodelijk gif. http://nl.wikipedia.org/wiki/Cyanocobalamine  
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Natuurlijke B12 is essentieel voor ons lichaam en komt alleen in dierlijke producten 

voor zoals Melk, vis, vlees en eieren. Vegetariërs hebben ook zo goed als altijd 

een B12 tekort omdat de synthetische B12, cyanocobalamine overvloedig aan 

vlees vervangers wordt toegevoegd, en dan kunnen ze vervolgens hun bloed wel 

laten testen op B12 tekort, de waarden zullen volgens die test prima zijn. Want de 

synthetische Vitamine zal gevonden worden er niet bij stil staand dat dit de 

opname van de zeer lage hoeveelheid B12 die tegenwoordig nog maar 

aanwezig is in melk en eieren nog belemmert om zijn weg te vinden in het 

lichaam. Wie aan een tekort aan vitamine B12 leidt kan volgens het voeding 

centrum een vorm van bloedarmoede ontwikkelen: pernicieuze anemie. Ook 

kan het tekort neurologische gevolgen hebben, zoals tintelingen in de vingers, 

paresthesie, geheugenverlies, coördinatiestoornissen of ataxie en spierzwakte in 

de benen. Daar ben je dan mooi klaar mee! Als ik vegetariër zou zijn zou ik die 

kant en klare vlees vervangers dan ook vermijden als de pest en mijn Vitaminen 

alleen uit volwaardige voeding halen. 

De kennis over de negatieve invloed van synthetische vitaminen onder bevolking 

echt schandalig en niemand die dit onderwerp durft aan te snijden of durft te 

twijfelen aan de ‘o zo gezonde vitamines’ en ja Vitamines zijn van levens belang 

maar synthetische vitamines ZIJN GEEN VITAMINES. Het mag verkocht worden als 

Vitamine maar het is het niet, punt, klaar, uit. Zelfs specialisten hebben geen 

enkel idee wat deze nou werkelijk met het lichaam doen en verdienen grof geld 

op Vitamine supplementen. Want ze zijn zeer goedkoop te produceren, je kan 

voor 1 euro ingrediënten in een potje stoppen en die voor 20 euro verkopen 

werkelijk briljant!  Het is zelfs zo erg dat 9 van de 10 keer dat ik in een speciaal 

zaak/reform winkel vraag of de desbetreffende vitaminen die ik zie staan 

synthetische vitaminen of natuurlijke vitaminen zijn de medewerker mijn vraag of 

niet begrijpt of aangeeft dat het natuurlijke vitaminen zijn. Maar lieve mensen DIT 

BESTAAT NIET. Alleen Vitamine D is goed leverbaar als supplement. Vitamine C, 

B12, A, E zijn niet te isoleren. Als dit een supplement of product bij ingrediënten 

bepaalde ‘vitamines’ vermeld is het altijd synthetisch en zal het de opname van 

echte vitamines belemmeren. Wil je supplementen wees dan zeker dat je je 

huiswerk heel goed hebt gedaan. En ook Candida supplementen hebben net 

zoals alle andere supplementen vaak toegevoegde vitaminen. Dit is één van de 

reden waarom ik er bij de ontwikkeling van ‘Candicure’ sterk op heb gelet een 

formule te creëren zonder synthetische ingrediënten. Omdat ik alle bestaande 

supplementen vermeed vanwege de toegevoegde vitaminen moest ik wel met 

de losse ingrediënten zelf werken. Het voordeel daarvan is dat ik daardoor een 

perfecte combinatie heb weten te creëren. Alleen het probleem was de smaak 

van deze combinatie waardoor ik wist dat ik dat niemand behalve ikzelf zo gek 

was dit als voeding te consumeren. Met hulp van gekwalificeerde instanties heb 

ik toen het meest efficiënte ‘voedingssupplement’ tegen Candida ontwikkeld: 

Candicure.  
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Onafhankelijk onderzoek over synthetische vitaminen: 

Er zijn stapels onafhankelijke onderzoeken die niet gefinancierd zijn door de 

Vitamine industrie zelf die aantonen dat enkele van deze synthetische vitaminen 

zelfs gevaarlijk zijn. Mensen blijken bijvoorbeeld door inname van synthetische 

vitamine E, A of beta-caroteen sneller kankertumoren te ontwikkelen. 

Wetenschappers durven nog niet te concluderen dat vitaminepillen zelf 

kankerverwekkend zijn maar het verband tussen de ontwikkeling van Kanker en 

het consumeren van deze synthetische vitamine is meer dan eens aangetoond. 

En dit is geen nieuw informatie, dit is tientallen jaren geleden al bewezen. Al deze 

onderzoeken zijn snel weggemoffeld en overspoeld door een stormvloed aan 

onderzoeken dat deze vitaminen geen kwaad kunnen, natuurlijk (vaak indirect) 

gefinancierd door de industrie. Slik dus nooit een multivitaminen supplement, 

want deze bevatten alle vitamine ook die in verband worden gebracht met een 

vergrote kans op kanker. 

Wat is kanker eigenlijk? Kanker tumoren worden veroorzaakt door schimmels en 

met name Candida zoals je op mijn website en boek hebt kunnen lezen. De 

missende link tussen het consumeren van deze synthetische vitaminen en 

ontwikkelen van een tumor is 2 wijten aan 2 problemen. Probleem 1 is  dat de 

vitamine het immuun systeem buiten spel zet omdat hij verzadigt raakt met nep 

vitaminen waardoor het niet meer goed functioneert. Probleem 2 is dat 

synthetische vitaminen het lichaam sterk verzuren. Ze beïnvloeden de PH waarde 

van bloed op een voor het lichaam nadelige manier en voor Candida positieve 

manier. Candida functioneert het best in een iets wat zuurdere omgeving dan 

het bloed normaal is, daarom is hij ook instaat met een stof die hij uitscheid de ph 

waarde van je bloed te veranderen. Toegevoegde vitamine hebben hetzelfde 

effect op het lichaam en helpt de Candida dus op meerdere manieren. Voeding 

die erg verzuren zijn geraffineerde suikers en vlees. Maar medicatie en 

synthetische vitaminnen staan toch wel op stipt op nummer 1 als het aankomt op 

het verzuren van het lichaam om zo een 

leef omgeving te creëren die zeer gunstig 

is voor Candida, waardoor deze kan 

gaan woekeren, door de darm heen 

groeien enz. Vrouwen hebben ook meer 

last van Candida dan mannen omdat 

een groot deel van de (jonge) vrouwen 

dagelijks de anticonceptiepil slikt. Deze 

verzuurt het lichaam sterk en heeft een 

nadelige invloed op het immuun systeem.  
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Dit alles bij elkaar gaat dus hand in hand met de verminderde werking van het 

immuun systeem waardoor de kans dat de Candida uiteindelijk de vorming van 

tumoren in het lichaam sneller aanmoedigt. Indirect dragen deze vitaminen dus 

bij aan de ontwikkeling van kanker. Zoals vele andere stoffen in onze voeding 

zoals bepaalde E-nummers die bekend staan als kanker verwekkend. Besef dat 

de stempel ‘kanker verwekkend’ zoals gegeven aan vele stoffen, E-nummers, en 

bijvoorbeeld tabaksrook niet wil zeggen dat de stof zelf kankerverwekkend is.  

Op dit moment zeggen onderzoekers dat iets ‘kanker verwekkend’ is door 

bijvoorbeeld het voedings- en leef patroon van kanker patiënten te analyseren 

waardoor ze bijvoorbeeld concluderen dat mensen met schimmel nagels 50% 

meer kans hebben op kanker. Of door dieren (ratten/muizen) bloot te stellen aan 

extreem hoge dosissen van bepaalde stoffen zoals Nicotine. Indien ze vervolgens 

kanker tumoren ontwikkelen is de conclusie: Nicotine is kanker verwekkend. Maar 

zo simpel zit het lichaam niet in elkaar. Stel je eens een rij van 10 domino stenen 

voor. Door de wind waait steen 1 om, die tikt steen 2 aan waardoor die ook valt, 

die tikt steen 3 om en uiteindelijk zal dit doorgaan tot de laatste steen: steen 10 is 

gevallen.  

Je kan concluderen dat de wind als 

enigste verantwoordelijk is voor het vallen 

van steen 10. Maar dit is niet zo, de wind is 

enkel verantwoordelijk voor het vallen van 

steen 1. Als je de wind als enigste 

verantwoordelijk houdt voor het vallen 

van steen 10 negeer je 9 andere schakels. 

En Zo werkt het ook met Vitamine 

supplementen,  ons immuun systeem, 

Candida, en Kanker. Synthetische vitaminen belemmeren de opname van 

natuurlijke vitaminen en verzwakken het immuun systeem en verzuren het 

lichaam. Dit alles bevorderd de doorbraak en het instant houden van Candida 

wat uiteindelijk kan leiden tot ernstige gevolgen zoals vorming van kanker cellen 

en uiteindelijk tumoren. 
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Als je synthetische vitamine supplementen slikt stop hier dan direct mee. Al jaren 

zoek ik naar de beste natuurlijke vitamine supplementen. En voor de 3 

belangrijkste, Vitamine D, B12 en C zijn inmiddels natuurlijke alternatieven. Voor 

Vitamine D gebruik ik deze drupjes:  

http://www.candidatotaal.nl/a-36466626/natuurlijke-vitamine-s/quantum-vitamin-

d3-13-7-ml-1000iu 

B vitaminen zijn niet te isoleren, maar door levende bacteriën bepaalde voeding 

te laten fermenteren worden bepaalde B vitaminen zoals B12 aangemaakt. Er is 

maar 1 goed/echt Vitamine B supplement ter wereld, ik gebruik hem zelf en 

merkt al vanaf dag 1 een positief effect en dat is deze:  

http://www.candidatotaal.nl/a-36068274/immuunsysteem-vitamine/natuurlijk-

vitamine-b-complex 

Vitamine C is net zoals vitamine B12 niet te isoleren. Dit is onmogelijk, elk 

supplement of voeding waar bij de ingrediënten Vitamine C staat. Ook vaak 

aangeduid als Ascorbinezuur of E300 bevat synthetische vitamine C en moet 

vermeden worden. De beste manier om vitamine C te supplementen is via 

Acerola poeder. Dit is een bes in de natuur hoogste concentratie Vitamine C 

bevat. Deze bes word gevriesdroogd en vermalen. Het poeder is oplosbaar in 

water: 

http://www.candidatotaal.nl/a-36466502/natuurlijke-vitamine-s/vitamine-c-

acerola-poeder-171gram/ 

Verder wil ik nog even extra benadrukken dat vrijwel iedereen wordt blootgesteld 

aan synthetische vitaminen ook mensen die ze niet in pil vorm slikken. En dit staat 

lang niet altijd op de verpakking. Neem brood wat door vele mensen 

geconsumeerd wordt. Als je bij de ingrediënten kijkt staan er soms eerlijk welke E 

nummers gebruikt zijn zoals ik laatst zag bij de Lidl. Bij bijna alle andere 

ingrediënten staat er simpelweg ‘brood verbeteraar’ op de verpakking als 

ingrediënt. Een van de vele trucjes van de voedingsfabrikanten om de waarheid 

te verdoezelen. Wat is dat brood verbeteraar eigenlijk? Zoals je op Wikipedia kan 

zien http://nl.wikipedia.org/wiki/Broodverbeteraar kunnen er meer dan 30 

verschillende E-nummers waaronder ook synthetische vitaminen onder 

schuilgaan. De industrie heeft dus een heel handige manier gevonden om 

allemaal synthetische ingrediënten te verbergen in iets wat vrijwel elke 

Nederlander dagelijks consumeert. Open in bloot in de lijst met de ingrediënten 

door samen te vaten onder het mom van ‘broodverbeteraar’.  De consument 

leest de verpakking, tarwe meel, water, broodverbeteraar, zout en denkt goh 

lekker gezond brood zonder toeging van E nummers maar helaas, je bent er weer 

ingetrapt!  
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En denk niet dat alleen supermarkten dit doen. Ook bakkers doen dit. Feit is wel 

dat je van je bakker kan eisen te mogen zien wat er in een brood zit. En ook wat 

er exact in de brood verbeteraar zit. Want ook al zet een bakker helemaal niet 

op de zak wat je nou eigenlijk koopt deze informatie mogen ze bij wet niet 

verborgen houden indien je hier naar vraagt en aarzel dus ook vooral niet om dit 

te doen. Ze mogen  het productie proces van hun brood geheim houden maar 

de ingrediënten niet. Vraag er naar en  ga zelf eens informatie over de gebruikte 

E nummers op te zoeken. Iedereen die dit boekje niet in huis heeft mist trouwens 

ook echt wat:  

http://www.candidatotaal.nl/a-18218726/fysiek-boek/wat-zit-er-in-uw-eten-e-

nummer-gids 

Weet wat je dagelijks in je mond stopt. Zowel in voeding 

als supplement want eventuele nadelige gevolgen zijn 

voor jou en voor niemand anders. Bepaalde E nummers en 

ALLE toegevoegde vitamines hebben een constante 

nadelige invloed op je immuun systeem. Net zolang tot 

uiteindelijk Candida zijn kans grijpt en je er een chronisch 

gezondheidsprobleem bij hebt. Ga niet zitten wachten tot 

de overheid erkent dat er een gevaar zit in toegevoegde 

vitamines want dit gaat niet gebeuren. De industrie achter 

deze vitaminen is enorm machtig en heeft een vrijwel 

ongelimiteerde geldstroom om onderzoeken die de risico’s 

aantonen te blijven overspoelen met onderzoeken die aantonen dat het 

allemaal veilig is en geen kwaad kan.  Denk aan giftige zoetstoffen die al 30 jaar 

in verband worden gebracht met kanker en anno 2014 nog steeds in Nederland 

op de markt zijn, terwijl ze al in vele andere landen zijn verboden! Als we moeten 

wachten tot de overheden ons gaan informeren over de risico’s van 

synthetische/toegevoegde nep vitaminen dan is het te laat. Help daarom mee 

deze informatie te verspreiden door het artikel op DokterCandida.nl over dit 

onderwerp te delen op Social Media. Want het is tijd dat meer mensen ontwaken 

en zelf op onderzoek uitgaan. Want de werkelijke waarheid is te vinden voor die 

gene die hem willen weten. 
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Straling en Candida 

 
Als er iets niet begrepen wordt door de wetenschap is het wel waarom hoog 
frequente straling van GSM/UMTS/Wi-Fi en Dect bij sommige mensen veel invloed 
heeft op hun welzijn en bij andere niet (of nauwelijks) wordt opgemerkt. Ik ga je 
hier uitleggen waarom dit zo is en waarom het extreem belangrijk is dat jij jezelf 
hier tegen beschermd. Wetenschappers snappen ook niet waarom straling bij 
sommige mensen tumoren veroorzaakt en bij anderen weer niet. Geen mens is 
gelijk maar giftige stoffen die persoon A ziek maken zullen ook persoon B ziek 
maken. Tenzij persoon B antistoffen bezit die A niet heeft zoals mogelijk is tegen 
o.a. virussen. Maar tegen straling maak je geen antistoffen want het is geen 
tastbare stof voor ons immuun systeem. 
 
Het grootste gezondheidsrisico vormt gepulseerde straling van draadloze 
technologieën zoals de GSM en UMTS masten waar de hele wereld in snel tempo 
mee vol gebouwd wordt. Ongewenst als zo’n UMTS mast voor velen zal zijn, WI-
FI/UMTS(3G) zenders op telefoons, internet modems en slimme energie meters 
hebben ook hun plaats veroverd binnen onze eigen woningen, en niemand ter 
wereld kan voorspellen of er lange termijn gezondheidseffecten zullen blijken 
want nog nooit eerder op deze planeet is dergelijk ‘experiment’ waar iedereen 
vrijwillig aan mee lijkt te doen uitgevoerd. Ook al gebruik jij je mobieltje of je 
draadloze Wi-Fi internet maar een uur per dag de straling die er van af komt gaat 
24/7 door. En straling van bijvoorbeeld GSM/UMTS masten die vaak midden in 
woongebieden staan gaat ook gewoon zonder dat je weet hoe veel straling er 
eigenlijk vanaf komt 24/7 door. Dit is trouwens geen gewone staling, maar 
gepulseerde straling. Gepulseerd wil zeggen dat het signaal in plaats van een 
constant heel zwak signaal zoals met straling nodig voor de ontvangst van je FM 
radio, gepulseerde stralingsbronnen honderden tot duizenden keren per minuut 
een zeer sterk maar relatief kort signaal uitzenden. Mensen en dieren horen en 
voelen deze straling niet. Althans we zien mensen er niet direct op reageren. 
Bomen en insecten wel maar dat even ter zijde want ik wil het nu even over ons 
eigen lichaam hebben. In ons lichaam leven toxine producerende organismen 
zoals Candida gisten en schimmels. Wat gepulseerde straling doet met Candia 
creëert een zeer gevaarlijke situatie. Candida is een gist en schimmel die in ons 
allen voor komt, bij de één heel beperkt in de darmen, bij de ander in het bloed 
we spreken dan over een Candida infectie dit is waar deze hele website om 
draait. Ruim 15% van de Nederlandse bevolking kampt met een milde Candida 
infectie die weinig klachten veroorzaak. 5% van de Nederlanders heeft inmiddels 
een zware infectie met veel klachten en gezondheidsrisico’s, vaak zonder de 
oorzaak te weten. De kans om als normaal persoon een Candida infectie op te 
lopen wordt door de medische wetenschap namelijk ontkent. Alleen mensen die 
Aids of Kanker hebben komen in aanmerking voor het benodigde onderzoek. 
Veel mensen hebben dan ook geen flauw benul van de omvang van dit 
maatschappelijke gezondheidsprobleem.  
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In dit revolutionaire hoofdstuk presenteer ik de missende schakel tussen straling en 
Kanker wat maar op één ding neer komt: Candida. Van de normale huis tuin en 
keuken straling van elektrische apparaten tot draadloze technologieën, Candida 
gisten en schimmels zijn er erg blij mee! Straling is dus voor velen onder ons niet zo 
onschuldig als fabrikanten van deze technologieën ons en onze overheden willen 
doen geloven. 
 
Een schokkende ontdekking: ik was zelf al jaren tot de conclusie gekomen dat 
straling van gsm en UMTS masten, Wi-Fi modems, dect telefoons maar ook van 
mijn eigen mobieltje invloed had op hoe ik mij voelde. Ik had daarom al jaren 
geleden Wi-Fi maar weer de deur uit gedaan en zette ‘s nachts mijn telefoon op 
vliegtuig modus waardoor ik merkbaar beter sliep en met vele minder ‘ochtend 
moeheid’ wakker werd. Toen wist ik niet dat dit kwam om dat Candida schimmels 
vooral terwijl wij slapen de meeste toxines produceren, of dat straling überhaupt 
invloed had op het gedrag van Candida. Ging ik naar mensen die wel Wi-Fi of 
dect in huis hadden dan merkte ik na zo’n 30 tot 60 minuten dat ik me niet lekker 
begon te voelen en kreeg ik last van hoofdpijn en lichte duizeligheid. Ik wist dat ik 
een  chronische Candida infectie had maar begon te twijfelen of mijn algehele 
gezondheidsklachten nou te danken waren aan Candida of misschien toch meer 
aan straling van GSM en UMTS masten in de buurt van mijn huis die ook binnen 
mijn woning meetbaar was. 

 
 Voor een lange tijd gaf ik straling de schuld van 
mijn (chronische) vermoeidheidsklachten ik 
dacht dat ik gewoon overgevoelig was want dat 
hoor je wel eens, van die mensen die er 
‘allergisch’ voor zijn. Wist ik toen maar wat ik nu 
weet en dat het probleem toch wel net iets 
anders in elkaar zat maar goed we leren door te 
vallen en opstaan en dus hoe vaker ik val hoe 
meer ik leer. Ik theoretiseer net zoals Einstein 
enorm veel over de missende link tussen oorzaak 
en gevolg, iets waar ik trouwens ook enorm van 

geniet. Omdat ik Candida en straling altijd los van elkaar bleef zien maar toch 
andere mensen wou helpen die ook vreemde klachten kregen door straling, 
specialiseerde ik mijzelf in het meten van straling in woningen. Ik adviseer al jaren 
(zelfs al voor dat ik DokterCandia.nl begon) over het beperken van straling 
afkomstig van bronnen buiten de woning en indien nodig leer ik mensen hoe ze 
dit kunnen afschermen waardoor 99% van de mensen binnen 2 weken merkbare 
verbetering in de slaap rapporteren, minder vermoeid waren en spierklachten 
afnamen. Het was pas toen ik het werk van de Italiaanse oncoloog (kanker 
dokter) dr. Tullio simoncini ontdekte en zijn boek ‘Kanker is een schimmel’ las ik het 
verband begon te zien tussen straling en Candida. 
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 Deze oncoloog heeft 10 jaar geleden ontdekt dat de Candida 
schimmel aan de bron staat van elke vorm van tumor. Hij 
behandeld tumoren op geheel eigen manier door een sterk 
ontzurende stof (bakzout) rechtstreeks in de slagader te spuiten 
die naar de tumor leidt waardoor de Candida schimmels 
binnenin de tumor sterfen en de tumor binnen enkele weken 
verdwijnt. Kosten behandeling 60 eurocent en 95% van zijn 
patiënten geneest. Zet dit maar eens tegenover 2.1% van de 
mensen die Kanker overwinnen dankzij chemo therapie 

behandelingen. Of tegenover de kosten van een 2 daagse Chemo kuur €12.000. 
Gezien één op elk 3 mensen sterft als gevolg van kanker en dus vroeg of laat 
behandeld moet worden met Chemo hoef ik je vast niet te meer te vertellen 
waarom zijn bevindingen en methoden in de doofpot worden gestopt. Wat mij 
ook niets verbaasde want ik ben zelf jarenlang van het kastje naar de muur 
gestuurd door de farmaceutische industrie met al hun specialisten en hun weten 
echt niet alles, zeker niet over kanker, en dat geven ze ook toe: kanker is een 
mysterie volgens hun en ze ontkennen in alle aarde te begrijpen hoe het komt! 
We leven in een wereld waar niets meer geheim is maar kanker een mysterie? 
Mensen word wakker! 
 
Goed ik ging me naar aanleiding van deze revolutionaire visie van deze 
oncoloog die zijn tijd ver vooruit is maar eens wat meer verdiepen in wat allemaal 
kanker veroorzaakte en met een andere blik naar kanker gerelateerde ziekten 
kijken. Iets waar ik me eigenlijk nooit zo mee bezig hielt want kanker is en blijft een 
nare ziekte waar je het liefst zo ver mogelijk bij vandaan blijft. Maar dat één op 
de drie mensen er aan en en als Candida werkelijk aan de bron staat dan 
hebben we een groot probleem. Want de kans op een Candida infectie als je 
geen Kanker of Aids hebt wordt door de medische industrie (die veel geld 
verdient aan Kanker behandelingen) zoals ik al zei ontkent. Het past niet binnen 
de door hun gebruikte protocollen en iedereen die naar de huis arts gaat omdat 
hij denkt dat hij last heeft van een Candida infectie wordt voor gek verklaard. De 
afgelopen 6 jaar heb ik  geleerd dat Candida helemaal niet zo onschuldig is als 
mensen denken en tot een enorm scala aan van het kastje naar de muur 
syndromen kan leiden. Toen ik kanker begon te bestuderen viel ik van de ene in 
de andere verbazing over de overeenkomsten tussen alles wat ik de afgelopen 
jaren had geleerd over de dingen die bij droegen aan het in stand houden van 
een Candida infectie en die in verband werden gebracht met Kanker. Alle 
oorzaken en problemen gerelateerd aan Candida kwamen sterk overeen met 
dingen die door wetenschappers verband worden gebracht met het ontstaan 
van of verergeren Kanker. 
 
Ik weet enorm veel van Candida, en weet enorm veel van van ‘straling’. Ook wist 
ik dat straling een grote rol kan spelen in de ontwikkeling van tumoren het is ook 
niet voor niets dat als je op een rondgen foto moet de zusters achter loden 
wanden moeten staan op het moment dat de foto word gemaakt, of dat UMTS 
antenne bouwers absoluut net in een antenne mast moeten werken terwijl de 
antennes aan staan.  
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Nu ik wist dat Candida aan de basis van tumoren stond kon ik mezelf niet helpen 
af te vragen: ”Kan het zo zijn, dat ‘straling’ in het voordeel van Candida werkt en 
hem op de een of andere manier helpt?” Mijn antwoord was, natuurlijk: want 
straling beïnvloed volgens studies je immuun systeem en van een verzwakt 
immuun systeem profiteert Candida. Dus ik begon ook de mensen die ik 
persoonlijk behandelde voor Candida te adviseren over straling gecreëerd door 
apparaten binnen in hun woning en hoe hier verantwoord mee om te gaan. Dit 
hielp bij ongeveer 50% van de mensen. Dat viel tegen, zat ik fout of deden hun 
wat verkeerd? Ik ging de straling meten bij de mensen die niet opknapten 
(tenminste bij hen die hier toestemming voor gaven). Na het elimineren van 
straling veroorzaakt door apparaten in eigen woning en bij al deze mensen 
meet(te) ik veel te hoge waarden afkomstig van telefoon masten in de buurt of 
straling van buurtbewoners. Ik meet(te) waarden van gemiddeld 100 tot 500 
microWatt per vierkante meter. 
 
 Wat mensen trouwens ook vaak over het hoofd zien 
is het in huis hebben van een ‘slimmer energie 
meter’ vaak zonder dit te weten die als je er niet wat 
tegen doet zeer sterke straling veroorzaakt omdat hij 
om de 10-20 minuten tot wel 100 seconden lang via 
UMTS(3g) gegevens over jou energie gebruik 
doorstuurt. Na al deze straling af te hebben 
geschermd knapten ook deze mensen aanzienlijk 
op en herstelden ze veel sneller van hun Candida 
infectie en belangrijker nog: de kans op een 
terugval was merkbaar kleiner geworden ten 
opzichte van de mensen die weigerde mee te 
werken aan het straling onderzoek. Verzwakt de 
volgens de overheid onschuldige straling ons 
immuun systeem nou werkelijk zo erg dat Candida 
als een malle tekeer kan gaan of was hier meer aan de hand? Ik besloot de 
invloed van hoog frequente gepulseerde straling zoals gebruikt voor Wi-Fi, gsm, 
UMTS en dect op het gedrag van schimmels te testen. Ik beklede twee 100% 
synthetische maar wel lucht en licht doorlatende dozen van 50x50x40cm met een 
speciale straligreflecterende stof. (katoen waar zilver in is verweven). In elke doos 
zette ik een vers bakje aardbeien, gekocht op het zelfde moment bij dezelfde 
winkel uit dezelfde tree van dezelfde oogst. Door de straling werende stof was de 
meetbare niveau aan straling in de dozen zo goed als niets. Vervolgens plaatste 
ik een Wi-Fi modem met externe voeding om opwarming in de doos te 
voorkomen in één van de doos. 
 
Wi-Fi is een simpele gepulseerde stralingstechniek die veel lijkt op die van UMTS 
die veel mensen in hun woning hebben. Omdat ik geen UMTS mast bezit maar 
wel een Wi-FI modem heb ik mijn test met Wi-Fi gedaan maar met 
UMTS/GSM/DECT zijn naar verwachting vergelijkbare resultaten meetbaar. Wi-fi zit 
ook op je smartphone en zend 24/7 een gepulseerd signaal uit ook als je het niet 
gebruikt. Mijn doel was onderzoeken of de altijd voor het oog onzichtbare maar 
aanwezige schimmels op aardbeien zich anders zouden ontwikkeling onder 
belasting van hoog frequente gepulseerde straling zoals Wi-Fi en dect en gsm 
straling.  
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Al na 3 dagen was het verschil duidelijk zichtbaar. De aardbeien onder invloed 
van straling beschimmelde als een malle tegenover de aardbeien in de doos 
afgeschermd van elke vorm van straling die ook wel beschimmelde maar op een 
ratio die ik gewend was van aardbeien. Hieronder een foto waar de 2 bakjes 
verse aardbeien op staan na 1 week. De linker onder belasting van 1700 µW/m² 
en 24 V/m en de rechter zonder Wi-Fi 0.1 µW/m² en 1 V/m. 
 

 
 
 

Naast het overduidelijke feit dat onder belasting van straling de natuurlijke 
schimmels aanwezig op de aardbeien (schimmel soorten onbekend) veel 
agressiever groeide verloren de Wi-Fi aardbeien ook veel sneller vocht. De aan 
Wi-Fi staling blootgestelde aardbeien verloren in 7 dagen 32 gram, en de 
aardbeien afgeschermd van straling maar 16 gram. Of dit enkel door de 
schimmel ontwikkeling komt weet ik niet. Indien je belang hebt bij de dagelijkse 
meetwaarden van beide bakjes incl. gewicht, temperatuur en luchtvochtigheid 
neem gerust contact met me op. Tevens zou ik graag contact hebben met 
iemand die dit experiment met mij wil herhalen onder klinische omstandig heden 
zodat we los van de groeisnelheid ook de toxiciteit van de schimmels kunnen 
monitoren. 
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Ik had niet verwacht dat het verschil in ontwikkeling van schimmels die voor het 
oog onzichtbaar zijn (op het moment dat je voeding koopt) zo groot was. Het is 
dan ook zorgwekkend dat juist in restaurants waar voeding opgeslagen en bereid 
wordt vol hangen met Wi-Fi modems voor de ‘gratis Wi-Fi. Maar Candida komt 
niet alleen in ons lichaam voor als schimmel, maar ook als gist. Ter aanvulling van 
mijn onderzoek besloot ik daarom dezelfde opzetting te gebruiken om te 
onderzoeken of gist zich ook agressiever ging gedragen onder belasting van 
straling. Ik maakte 524 gram vers brood deeg met gist en suiker en verdeelde het 
tot op de gram nauwkeurig over 2 identieke glazen. Ze waren dan ook even vol. 
Na 30 minuten reistijd was duidelijk te zien dat de gist aanwezig in het glas belast 
met straling veel sneller suiker om ging zetten in koolzuurgas dan de gist in het 
stralingsvrije glas. Gezien Candida als schimmel EN gist in ons lichaam voorkomt 
begon ik me toch wel erg zorgen te maken over de combinatie van straling en 
Candida. 
 

 
 
Was ik nou werkelijk de enigste ter wereld die het verband legde tussen 
schimmels en gisten in ons lichaam en straling? Ik had eerder op internet lopen 
zoeken maar kon toen niets vinden. hoog tijd voor een nieuwe zoektocht en deze 
keer vond ik een ARTS die inmiddels tot dezelfde wonderbaarlijke maar 
verontrustende conclusie was gekomen. Aan de andere kant van de wereld 
notabene! De van oorsprong Duitse medische arts: Dr Dietrich Klinghardt MD PhD 
(klik op naam voor video) die momenteel in Amerika woonde en daar EN in 
Duitsland een kliniek had voor mensen met autisme was op hetzelfde spoor 
geraakt. 
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Dietrich-KlinghardtNa 20 jaar lang patiënten met autisme te behandelen viel het 
hem op dat er in rap tempo steeds meer mensen met een lichte of zware vorm 
van autisme bij kwamen als of het een epidemie was zo erg maar hij begreep 
niet waarom. Hij ontdekte dat kinderen van mensen met autisme ook vaak 
autistisch geboren werden of na enkele jaren werden. Terwijl het zo goed als niet 
erfelijk was dus hij ging op zoek naar de relatie tussen autisme en de ontwikkeling 
van autisme bij mensen en kinderen die zonder autisme worden geboren net 
zoals ik in dezelfde tijd zonder hem te kennen op 
zoek was gegaan naar de  relatie tussen straling, 
Candida en de vorming van kanker. Hij ontdekte 
dat straling de toxische belasting in het lichaam en 
daarmee de klachten van autisme verergerde. Hij 
ontdekte dat die verhoogde toxische belasting 
afkomstig was van schimmels en van bacteriën 
zoals de bacterie die de ziekte van Lyme 
veroorzaakt. Het is dan ook niet vreemd dat ook 
mensen met Lyme rapporteren verhoogd gevoelig 
te zijn voor draadloze straling. Hij liet vervolgens een 
bevriend collega die in een laboratorium werkte 
een onderzoek doen met schimmels verteld hij in 
één van zijn video’s helaas noemt hij geen naam ik 
denk niet dat het onderzoek officieel is gepubliceerd. Dit deed deze laborant op 
vergelijkbare wijze als mijn onderzoek. Alleen deed zijn vriend het in een 
laboratorium met apparatuur waar hij het aantal toxines die de schimmels 
uitscheiden mee kon meten. Tot hun verbazing produceerde de schimmels bloot 
gesteld aan alledaagse stralingswaarden tot 600% meer toxines dan de controle 
kweken beschermt tegen straling. (Ik zou ik graag persoonlijk nog een keer 
reproduceren met een 100% pure Candida Albicans kweek, wie of wie helpt 
me?) 
 
Tot 600x meer toxines? Dat moest toch bij zijn patiënten die over waren gestapt 
van bedrade naar draadloze technologieën te zien zijn zijn. Het mooie is dat dr. 
Dietrich Klinghardt in staat was om tot 20 jaar terug in de tijd te gaan in zijn 
patiënten dossiers. Hij analyseerde al zijn lang lopende patiënten die jaren lang 
constant waren en plotselinge verergeringen van autisme hadden ontwikkeld. 
Zoals gezonde kinderen van 8 die onverklaarbaar op zeer korte termijn qua 
ontwikkeling terug vielen naar het niveau van een 5 jarige en toenemende mate 
aan toxines in hun lichaam hadden zonder verklaarbare reden. Hij kwam keer op 
keer met de patiënt of de ouders van de patiënt tot de conclusie dat klachten 
verergerd waren na het introduceren van Wi-Fi/dect in de woning of na het 
plaatsen van een slimme meter (3g) door het energie bedrijf. Die tot wel 24u per 
dag signalen uit zend, in Amerika zijn deze signalen trouwens NOG sterker dan 
hier en in Duitsland. Ook kon hij via publieke databases achterhalen (zoals in 
Nederland Antenneregister bestaat) dat er rond de tijd dat de klachten 
verergerden een telefoon of UMTS mast in de buurt was geplaatst die er 
voorheen niet stond. Allemaal factoren die zoals hij en ik nu hebben geleerd de 
toxine productie van schimmels zoals Candida beïnvloeden en schimmels sneller 
en veel agressiever laat groeien.  
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Op dit moment is het eerste wat Dietrich Klinghardt MD PhD doet wanneer een 
nieuwe patiënt zich bij zijn kliniek meld de woning en met name de slaapkamer 
doormeten op straling en deze te beperken en af te schermen en volgens eigen 
zeggen werkt dit beter dan de vitamine, hormoon en psychologische therapieën 
die hij tot op heden als enigste behandel methode gebruikte. Voor een video 
met meer uitleg van deze arts zelf zie mijn youtube kanaal (deze staat achter in 
dit boek) 
 
Het werk van oncoloog dr. Tullio simoncini, mijn eigen experiment en de 
bevindingen van Dietrich Klinghard waren voor mij een echte oog opener en ik 
hoop ook voor jou. Ik realiseerde me dat de twee dingen waar ik mij al jaren los 
van elkaar specialiseerde, straling en Candida nauw in verband met elkaar 
stonden. Het is dan ook niet voor niets dat ik bij een positief Candida bloed 
onderzoek mensen sterk aanraad de woning te laten doormeten op straling. 
Zoals je op mijn diagnose pagina kan lezen gaat mijn voorkeur ook altijd uit naar 
een combinatie van een straling onderzoek bij de patiënt zelf gecombineerd met 
een Candida een bloed onderzoek want ook al vind ik geen Candida, straling is 
niet gezond en er zijn 5000+ wetenschappelijke studies om dat te onderbouwen. 
Wil jij met het Candida totaal plan aan de slag zonder mijn persoonlijke 
begeleiding, bloed en/of stralingsonderzoek dan kan ik je aanraden je huiswerk 
heel goed te doen omtrent straling. En te leren hoe je deze kan afschermen. 
Zoals met speciale verf en klamboes die 99% van alle straling elimineren. In mijn 
ogen de beste eenmalige, meest eenvoudigste en waardevolste investering die 
je kan maken voor je gezondheid. Zeker een klamboe is erg waardevol, daar je 
deze ook mee kan nemen als je ooit verhuist, of zelfs mocht je het willen wanneer 
je op vakantie gaat. 
 

Links:gsm en UMTS masten in Amsterdam 
zoals vermeld in het Antenne register. 
www.antenneregister.nl/register/Map.aspx 
Als je op de verrekenkijker op deze website 
klikt kan je bovendien zoeken op postcode. 
Draadloze technologie zoals deze masten 
en de kracht waarmee deze stralen zal niet 
minder worden. Het zal alleen maar meer 
en meer en meer worden. En de reacties 
die dit zal hebben op ons lichaam en de 
vorming van schimmels zal alleen maar 
heftiger en heftiger worden. Dit is omdat 
Candida straling als een aanval ziet, iets 
onnatuurlijks. En hij reageert hier op door als 
schimmel meer toxines te produceren en 

sneller te groenen en door als gist sneller te groeien en meer koolzuurgas 
(verzurend voor je lichaam) te produceren. Ook al beschermd toxines 
produceren de Candida schimmels in ons lichaam niet tegen straling, hij kan en 
weet niet beter dan dit doen. Toxines produceren en zich voortplanten is wat hij 
doet.  
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Omdat de Candida veel agressiever en sneller gaat groeien en alles op alles zal 
zetten om te overleven zal de Candida veel moeilijker te behandelen zijn, zo niet 
onmogelijk. In het verleden, denk 20 jaar geleden zijn er vaak veel betere goede 
resultaten bereikt met de behandeling van Candida behaald middels enkel een 
dieet en supplementen. Maar besef: 20 jaar geleden bestonden er geen UMTS 
masten, geen Wi-Fi modems en geen dect telefoons, en ook geen dect 
babyfoons die het gedrag van de schimmels al direct na de geboorde van 
mensen beïnvloed. Wat zeer duidelijk meet en zichtbaar is in de extreem 
versnelde toename van chronische aandoeningen de afgelopen 20 jaar 
veroorzaakt door Candida zoals CVS/ME. En dan kan je wel aan de ene kant 
Candida aanpakken met een dieet en supplementen maar als Candida zich 
blijvend agressief opstelt en alles op alles zal zetten om te overleven omdat hij 
denkt dat hij onder aanval is zal de behandeling veel minder goed werken. Zal 
herstel veel langer duren en is de kans dat Candida na de behandeling als een 
malle weer terug komt veel en veel groter. En ja het is jammer dat het allemaal zo 
is, al die ongevraagde straling van gsm en UMTS masten. Het is jammer dat 
telefoon maatschappijen onze woningen mogen vervuilen met straling waarvan 
niemand de lange termijn effecten weet. Hun niet, de overheid niet, ik niet en jij 
niet! 
 
Want wat dat betreft doen we net zoals met e-nummers (als je jezelf er niet tegen 
beschermt) met zijn alleen mee aan een grootschalig en levensgevaarlijk 
experiment voor onze gezondheid. En nee, je hoeft je mobieltje niet op te 
offeren. Je Wi-Fi modem in huis en op je mobiel uitzetten wanneer je het niet 
gebruikt scheelt al 90% van de totale belasting van Wi-Fi. En bel jij midden in de 
nacht? Nee! zet je mobiel dan op vliegtuig modus dan gaat alle staling uit. 
Sowieso moet dat ding de hele dag in je zak zitten op 2mm afstand va je 
lichaam? Wist je dat volgens patiënt ervaringen Candida al sterk reageert in een 
slaapomgeving met stralingswaarden boven de 5 microWatt per m2. In een 
gemiddelde woning ZONDER interne stralingsbronnen is nog steeds minimaal 20 
microWatt per vierkante meter meetbaar afkomstig van telefoon en UMTS 
masten waar jij niet om hebt gevraagd en die jij ook zou je het willen, niet uit kan 
zetten. Wist je dat op scholen kinderen klachten over hoofdpijnen concentratie 
stoornissen bij waarden vanaf 50 microWatt per vierkante meter melden en dat 
daarom in veel landen Wi-Fi op basis scholen verboden is? Wist je dat ‘slimme 
meters’ zoals inmiddels in 40% van de Nederlandse woningen is geïnstalleerd 
meerdere malen per minuut meer dan 2000 microWatt per m2 uitstralen 
(gemeten op 1 meter afstand).  En nu de klap op de vuurpijl: wist je dat de 
toegestane maximale waarde aan microWatt per m2 in onze woningen door de 
Nederlandse overheid is vast gesteld op tien miljoen microWatt per vierkante 
meter. Kijk daar komen we dus nergens mee, dit is gewoon een vrijbrief voor de 
telefoon maatschappijen om te doen wat ze willen met levensgevaarlijke 
gevolgen op de lange termijn. Ik daag elke politicus en beleidsvoerder van 
Vodafone, KPN of T-mobile uit zich 2 weken bloot te stellen aan de helft van deze 
waarde slechts 5 miljoen microWatt per m2  en daarna zullen we hem wel 
hem/haar wel eens vragen of deze straling de rest van zijn leven verdubbelen 
werkelijk verantwoord is. Alhoewel, ik denk niet dat hij die 2 weken zal na vertellen 
maar maak je geen zorgen dit experiment is heel verantwoord hoor, kan 
allemaal geen kwaad volgens de overheid. Nou ik ben benieuwd! 
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Volgens de overheid is het allemaal prima en kan straling geen kwaad. 95% van 
de mensen merkt niets van de staling te hebben. Schrijft eventuele klachten toe 
aan andere dingen of heeft gewoon nog niet te lijden onder de lange termijn 
gevolgen. En veel mensen die dit lezen zullen denken hoe kan iets wat door de 
overheden wordt getolereerd nou slecht voor ons zijn. WELKOM in de ontwaakte 
wereld…. goede morgen! Schadelijke invloeden vind je overal om ons heen, van 
giftige E-nummers zoals aspartaam in onze voeding, fijnstof in de lucht en giftige 
stoffen zoals kwik in Vaccinaties en als klap op de vuurpijl synthetische nep 
vitaminen door duizenden voorverpakte voedingsmiddelen die ons steeds zieker 
en zieker maken.  Allemaal onder 
toezicht van de overheid, kan 
allemaal geen kwaad! Nee dat kon 
asbest 50 jaar geleden ook niet, 
super veilig spul. De overheid 
beweerd dat het onschuldig is 
gebaseerd op hun metingen die 
alleen rekening houden met mogelijke opwarming van de lichaamstemperatuur. 
Ja je leest het goed verder dan dat hebben ze niet gekeken, beetje mager 
onderzoek voor iets wat door ons hele land word geïnstalleerd en 16+ miljoen 
mensen potentieel schade toe kan brengen op lange termijn. Feit is dat de 
overheid geen rekening houdt met wat straling doet met het gedrag en toxiciteit 
van andere organismen in ons lichaam. Feit is dat hun uitgaan van korte 
metingen, niet jarenlange, wat zeg ik de aankomende levenslange belasting van 
deze straling en dat het zo indirect in verband staat met de schaal van de vele 
problemen die schimmels in ons lichaam kunnen veroorzaken. Leer jezelf 
beschermen tegen deze stress factor van Candida. Want dat is het, niet alleen 
voor onze cellen maar ook voor de Candida schimmels die in inmiddels zeker 25% 
van de mensen leven. De gevolgen van straling op deze zeer toxische schimmel 
zullen op termijn erg gevaarlijk voor onze gezondheid zijn en wetenschappers van 
over heel de wereld komen met bewijzen zoals je in dit rapport kan nalezen. 
 
80% van de mensen tot 50 jaar met een gsm slaapt met de gsm naast zijn bed. 
90% van de jongeren geeft aan sociaal afhankelijk te zijn van zijn smartphone.  
Onderzoek onder 29.000 kinderen toonde aan dat kinderen 500% meer kans 
hebben op de ontwikkeling van een hersentumor indien ze voor 20 jarige leeftijd 
dagelijks een mobiel gebruikten. En dit is nog maar het tipje van de ijsberg want 
hun zijn nu pas rond de 30 jaar oud wat de toekomst met deze statistieken zal 
doen weet niemand. In 80% van de Nederlandse woningen is volgens de Duitse 
bouwbiologische richtlijnen meer straling afkomstig van gsm en UMTS masten 
aanwezig dan verantwoord. Zo zijn  ’Extreme afwijkingen’ volgens hun zeer 
gevaarlijk maar door de Nederlandse overheid bestempeld als 100% veilig! 
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Symptomen die toegekend worden aan elektrostress (gevoeligheid voor straling) 
 
Ernstige vermoeidheid 
Duf, slaperig, duizelig 
Hoofdpijn, migraine, griepgevoel 
Concentratieproblemen, onrustig 
Depressiviteit, gejaagdheid 
Huidproblemen 
Spierpijn, -spanningen of -slapte, kramp 
Pijnlijke gewrichten 
Functiestoornissen van het centrale en autonome zenuwstelsel, hormonale 
veranderingen. 
De klachten komen vaak in combinatie voor. Ze lijken op die van het Chronische 
Vermoeidheidssyndroom en Fibromyalgie . 
 
  
Herkenbaar? Juist: dit zijn stuk voor stuk Typerende Candida symptomen! 
Veroorzaakt door de toxines die Candida uitscheidt. Net zoals de symptomen 
van ME/CVS en  Fibromyalgie. Besef dat al deze dingen niet los van elkaar staan. 
Het zijn zoals je in alle andere artikelen op mijn website hebt kunnen lezen 
verschillende benamingen voor de gevolgen van één ziekmaker: Candida 
 
Een ieder die dit leest en meent overgevoelig te zijn voor GSM/UMTs/DECT of Wi-fi 
straling raad ik aan de Candida zelfstest achter in dit boek te doen en een 
afspraak met mij te maken voor een Candida bloed onderzoek want het is vaak 
niet alleen de straling zelf die je ziek maakt. Ook de Candida! en als je deze niet 
aanpakt zijn de gevolgen uiteindelijk rampzalig. 
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Het dieet, de basis principes 

 
Het Candida Totaal Plan dieet is een anti Candida lifestyle die Candida binnen 6 
maanden aanpakt (indien ik je persoonlijk begeleid garandeer ik dit zelfs, niet 
tevreden = geld terug). We vermeiden ten eerste snelle koolhydraten zoals 
witmeel en gisten en specifieke schadelijke E-nummers. We laten alleen 
‘gezondere koolhydraten’ over. Dit doen we zodat Candida gisten niet in 
overlevings(slaap)modus schieten en zicht tot schimmels ontwikkelen zodat we ze 
kunnen doden met schimmel dodende supplementen. Een streng dieet volgen 
zonder schimmel dood supplement werkt niet op lange termijn. Ondertussen 
helpen we het immuun systeem te ontgiften en ontzuren. 
 

- Overtollige voeding Candida uithongeren door snelle suikers en 
koolhydraten tijdelijk volledig te vermijden. 
 

- De Candida kapot maken met natuurlijke kruidensupplementen die een 
schimmeldodende werking hebben en door voeding te eten met 
schimmeldodende werking zoals Candicure. 

 
- Ontzuren door minder verzurend te eten, meer alkaliserend voedsel te 

eten, supplementen met Zeoliet en MSM gebruiken zoals PHDETOX 
waarmee je een ongunstig milieu creëert voor de Candida. 

 
- Je immuunsysteem en lever ontlasten door te minderen met 

elektromagnetische gepulseerde straling. Koffie en thee, Medicatie en 
alcohol. Kunstmatige E-nummers en dan heel specifiek de 
smaakversterkers: E620-E650, Zoetstoffen E950-E967 + E420-E421, en nog 
even los te vermelden E407 wat darmslijmvlies ontstekingen veroorzaakt en 
candida helpt de darm lek te maken.  

 
Schrik niet als je klachten erger worden in de eerste vier weken dat je het plan 
volgt. Doordat de Candida dood gaat krijgt je lichaam er een extra taak bij, alle 
dode schimmelcellen opruimen en dit kost energie en vormt een grote toxische 
belasting op onze ontgiftingssystemen. Ook scheidt de Candida extra veel 
Acetaldehyde uit in deze periode wat een zogenaamde ‘Herxheimer reactie’ 
veroorzaakt. Het Candida Totaal Plan zal je leven verrijken. Je zult kennis maken 
met andere, gezonde voeding, maatregelingen nemen om jezelf blijvend te 
beschermen tegen immuun belastende dingen zoals straling en kennis opdoen 
over giftige e-nummers. Hier heb je de rest van leven baat bij. Ik hoor dagelijks 
van patiënten dat ze zo opzagen tegen de verandering in hun voedsel leef en 
eet patroon, maar dat ze nu niet meer terug zouden willen, omdat ze simpelweg 
zoveel meer energie hebben en zich elke dag gezonder voelen worden. Mensen 
die van bedlegerig naar fulltime werk gaan, reuma patiënten die tot wel 90% 
herstellen en pijnvrij zijn binnen 12 maanden. Autisme neemt tot wel 75% af, ADD 
klachten? weg! Depressies? weg! Het is slechts het tipje van de sluier van wat 
haalbaar is door Candida te elimineren en immuun belastende invloeden te 
verminderen. En dit gaat absoluut niet ten koste van de levensstandaard, nee het 
bevorderd deze juist! 
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Het Candida Totaal plan is veel meer dan een anti Candida dieet 

 

Want met alleen een anti Candida dieet bereik je tegenwoordig helemaal niets 
meer met Candida, 20 jaar geleden wel dat klopt. Maar de wereld en alle 
factoren die invloed hebben op het ontstaan en instant houden van een 
Candida infectie zijn de afgelopen 20 jaar compleet veranderd. In dit hoofdstuk 
zal ik je meer vertellen over wat je in het Candida totaal plan zal aantreffen. Mijn 
plan vol waardevolle informatie stel ik bovendien 100% gratis als 80 pagina 
tellend E-book ter beschikking (maar gelukkig lees jij nu het echte boek!). Mocht 
je er bovendien voor kiezen met mij te gaan werken als begeleider van het 
Candida totaal plan dan garandeer ik je succes binnen 6 maanden. Ben je na 6 
maanden niet 100% tevreden over de met mijn hulp behaalde resultaten dan 
krijg je elke euro die je aan mij uit hebt gegeven terug daarover zo meer. 
 
Het Candida totaal plan wijkt af van traditionele strenge diëten die eigenlijk 
alleen maar neer komen op alle koolhydraten en gisten uit de voeding vermijden. 
Dit is misschien effectief in het tijdelijk verlagen van klachten, dit is een methode 
die ik zelf ook lang voor heb geschreven maar ervaring leert dat  dit de Candida 
infectie niet blijvend  aan pakt. Er zijn namelijk een aantal fundamentele 
belastingen die naast overmatige suiker en koolhydraat consumptie sterk bij 
dragen aan het ontstaan, in stand houden en het gedrag van Candida. 
Belastingen die door diëtisten, artsen en alternatieve artsen genegeerd worden 
omdat ze zich simpelweg niet genoeg in elk aspect van Candida hebben 
verdiept. 
 
Zoals elk Candida dieet werken we tijdens het Candida Totaal plan ook aan het 
verminderen van de overvloed aan voeding die Candida ter beschikking heeft. 
Daarnaast gaan we de Candida vergiftigen, het lichaam ontzuren om zo een 
voor de Candida moeilijk leefbaar binnen milieu te creëren. En verminderen we 
externe factoren met een sterke invloed op het gedrag en de toxiciteit van 
Candida zoals elektromagnetische straling waar je later in dit hoofdstuk meer 
over zal lezen.  
 
Om te beginnen moet je als je wil genezing van een Candida infectie goed 
begrijpen hoe zijn voorplanting werkt, zodat je zult begrijpen waarom alleen een 
Candida dieet volgen zonder ondersteuning van een Candida (schimmel) 
dodend supplement en het beperken van bepaalde factoren kansloos is. 
Candida kent namelijk 2 gezichten het leeft zoals je misschien al eerder hebt 
gelezen in essentie bij iedereen, mens en dier als gist in de darmen. Hij word 
onder controle gehouden door de darm flora en is daar niet pathogeen 
(ziekmakend).  Na de dood van zijn gastheer muteert de Candida van een 
onschuldig gist naar een schimmel die zich te goed zal doen aan ons weefsel en 
zo helpt met de ontbinding van het lichaam. Inmiddels zijn er in ons consumptie 
en leef patroon veel omstandigheden die Candida in de war kunnen maken 
over het wel of niet in leven zijn van het lichaam. Zoals een disballans in de darm 
flora, verstoorde PH waarde en verstoorde glucose (suiker) waarden en zal de 
Candida bij vrijwel elk persoon levend in de moderne westerse samenleven 
vroegtijdig muteren naar een schimmel.  
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De Candida schimmel is pathogeen (ziekmakend) en in staat meer dan 70 
verschillende toxische (giftige) stoffen te produceren die door de darmen worden 
opgenomen en zo het lichaam belasten en is verantwoordelijk voor vele 
lichamelijke tot op heden onverklaarbare ziektebeelden zoals: ME/CVS, 
Fibromyalgie, ADD, Reuma en kanker. Dat de Candida door omstandigheden 
vroegtijdig in de darmen muteert naar een schimmel is pas het begin van het 
‘Candida probleem’.  
 
De Candida Albicans schimmel is een ongeslachtelijke schimmel. De 
ongeslachtelijke voortplanting vindt niet plaats door middel van sporen maar 
vindt plaats op vegetatieve wijze door vorming van schimmeldraden. Deze 
doorboren vroeg of laat de darmwand waardoor er een ongecontroleerde 
verbinding ontstaat tussen de darm inhoud en de bloed baan.  Hierdoor zullen 
Candida schimmels maar ook de Candida in de gistvorm in de bloedbaan 
terecht komen. Soms is deze schade aan de darm tijdelijk, soms niet maar het 
kwaad is dan al geschiet. De Candida schimmels voeden zich met glucose 
(bloedsuiker) en vanwege onze overmatige suiker consumptie is het immuun 
systeem vaak niet in staat de Candida te doden. Het is dus niet alleen de 
schimmel die in de bloedbaan kan overleven maar ook de Candida gist. 
Candida als gist plant zich niet voort 
doormiddel van schimmel draden 
maar vormt vele blastospore.  Dit zijn 
minuscule afsplitsingen van zichzelf die 
zullen volgroeien tot volwaardige 
gistcel die vervolgens ook weer vele 
blastospore zal vormen. Candida 
plant zich dus en als gist, en als 
schimmel voort in het bloed. Waar 
enkel de schimmels voor problemen 
zorgen. Een deel van de volwaardige 
gist cellen zullen ook in het bloed uiteindelijk muteren naar een schimmel. Zo 
wordt de candida schimmel infectie van twee kanten gevoed. Het probleem 
met het traditionele Candida dieet en waarom alleen deze  niet werkt zit hem 
niet in het uithongeren  van de Candida schimmel. het zit hem in de Candida 
gisten en hun blastospore. Door suiker weg te nemen zal de schimmel uiteindelijk 
niet meer kunnen overleven maar de Candida in gist vorm kan maanden 
overleven zonder voeding. Het dieet lijkt dan in eerst instantie te werken maar 
schijn (Candida) bedriegt. Bestaande schimmels sterven en verdwijnen tijdens 
controles zichtbaar uit het bloedbeeld. Echter wanneer men na 3-6 maanden 
stopt met het dieet zullen de Candida blastospore ontwaken en zal de Candida 
infectie opnieuw aanwakkeren en binnen enkele maanden weer op het oude 
niveau zitten. Dit heb ik zelf ook een paar keer aan den levende lijve 
meegemaakt. 
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Dit is één van de redenen waarom traditionele strenge Candida diëten voor 
mensen met een Candida infectie die één of meerdere jaren woekert niet 
werken op lange termijn. Val jij onder deze Categorie en wil je blijvend herstellen 
van Candida lees deze pagina en mijn methode dan aandachtig door. Op het 
internet zijn helaas een boel mensen die zogenaamd het Candida problemen 
denken te begrijpen en na een paar weken of dieet merkten dat hun klachten 
afnemen en daarom massaal websites vol schrijven over hoe je van Candida af 
komt en dit is spijtig omdat ze enkele maanden later altijd weer terug bij af zijn. 
Maar dat weten op het moment dat ze de website of review schrijven nog niet. 
Als  ik iets heb geleerd na jaren van studie over Candida, de oorzaken, gevolgen 
en oplossingen is het wel dat je boven alles moet begrijpen waar je mee bezig 
bent. Ik heb zelf jaren geworsteld met het constant aanpakken en weer terug 
komen van Candida dus weet waar ik het over heb en heb al veel dingen 
geprobeerd en mensen begeleid om uiteindelijk tot de Candida totaal plan 
methode te komen. De baas worden over een jaren lange chronische Candida 
infectie kan iedereen maar dan moet je wel begrijpen hoe en waarom zodat je 
de juiste motivatie hebt om te doen wat nodig is. 
 
Ten eerste is het belangrijk om de juiste diagnose te stellen. Enkele virus infecties 
zoals pfeiffer of bacteriële infecties zoals de ziekte van lyme kunnen sterk 
overeenkomende klachten hebben. Het nadeel is dat deze indien langer dan 3 
maanden besmet zo goed als niet aantoonbaar zijn met de antistoffen testen die 
standaard gebruikt worden door onze huisartsen. Dit geldt ook voor hun Candida 
testen trouwens, zoals je op de diagnose pagina kan lezen. Weet dus voordat je 
aan het dieet begint zeker dat je ook daadwerkelijk Candida in je bloed hebt en 
de een betrouwbare diagnose stel je met bloed onderzoek onder een 
microscoop binnen 10 minuten na afname, en niet uren of zelfs dagen na 

afname via een antistoffen test. 
Wees bij een hoge score op mijn 
zelftest niet zo naïef om te denken 
dat het gegarandeerd door 
Candida komt OF om te denken 
dat je klachten vast ergens anders 
door komen. Meten is weten en 
het is belangrijk Candida zo vroeg 
mogelijk aan te pakken. Hoe 
langer je er mee rond loopt hoe 
groter de schade en hoe langer 
het herstel zal duren. 
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Stap 1: Een dieet waar we de grootste voedingsbron van Candida elimineren 
door alle vormen van snel opneembare koolhydraten de suikers  te vermijden. 
Hier valt natuurlijk elke vorm van suiker onder die we kennen maar ook zoet fruit 
wat veel fructose bevat alleen zure appels en avocado mag. Melk wat lactose 
bevat wordt net zoals alcohol ook direct in suiker omgezet. Wat je ook moet 
vermijden zijn producten met bloem/witmeel zoals pasta, wat direct door het 
lichaam omgezet zal worden in suiker. Je mag dus wel brood maar alleen 
volkoren zuurdesembrood of andere suiker loze ontbijt granen.  Als je veel last 
hebt van voedsel intoleranties duidt dit op een lekkende darm, tarwe spelt en 
haver mogen dan helemaal niet. Je mag ‘s avonds gewoon alle groenten, 
gevogelte (kip/kalkoen) en wilde vis (geen kweekvis),volkoren Basmati rijst, 
Quinoa en als laatste keus Aardappelen. Tevens vermijden we gisten in de 
voeding. Gist zoals het alom bekende bakkers gist zal in het voordeel van 
Candida werken. Dit is omdat deze een vergistingsproces in jou darmen 
aanwakkert waarbij alcohol vrij komt. Alcohol dood de natuurlijke vijand van 
Candida in de darm, de goedaardige darmbacteriën. Bakkers gist is iets wat ik 
dan ook aanraad permanent uit het voedingspatroon te verwijderen evenals 
dranken met toegevoegde suikers. Leer dit ongezonde consumptie gedrag af en 
profiteer er je hele leven van aangezien het één van de factoren uit ons 
voedingspatroon is die bijdraagt aan de ontwikkeling en instandhouding van een 
Candida infectie. Alcohol zelfs is dus ook ten strengste verboden tijdens het 
Candida totaal plan en ook sterk af te raden na het Candida totaal plan op 
uitzondering van een enkel glas op een feestje of verjaardag. Alcohol beschadigt 
net zoals Antibiotica je darmflora. Omdat het sociaal geaccepteerd is om 
alcohol te drinken wil dit niet zeggen dat het gezond is om überhaupt Alcohol te 
drinken integendeel zelfs. Studies gefinancierd door de Alcohol industrie die 
aantonen dat het goed is voor je bloed druk houden geen rekening met de 
verstoring van de darmflora en mogelijk rampzalige gevolgen zoals Candida en 
Kanker. Alcohol consumptie verhoogd de kans op Kanker. En aan de basis van 
Kanker staat Candida zoals je in mijn artikel over Kanker hebt kunnen lezen. Het 
zal ook niet lang duren tot je tot de conclusie komt dat alle bekende 
voedingsmiddelen en chemicaliën die in relatie met kanker zijn gebracht  ook de 
stoffen zijn die Candida aanwakkeren of versterken. Verder eten we tijdens het 
Candida Totaal plan geen sterk verzurend varkens en rund vlees om zo de 
zuurtegraad van het lichaam te verlagen  straks meer over het belang van 
ontzuren. Gevogelte en vis mogen wel. Er mogen dus een hele boel dingen wel 
en daarom is het Candida Totaal plan veel makkelijker te verdragen en goed vol 
te houden voor de periode die nodig is. Met drinken zal het iets minder 
gevarieerd zijn. Koffie en normale thee verzuren en zijn dus niet gewenst tijdens 
het dieet. Kruiden thee mag wel maar zonder suiker. Gebruik stevia in plaats van 
suiker. Het beste drink je water. En omdat er tijdens het dieet veel toxines vrij 
komen moet je minimaal 2 liter water per dag drinken. Maar welk water?  Je 
drinkt het misschien zo uit de kraan dat kan. Maar daar wil ik je dan toch graag 
nog wat over vertellen. Want je gaat er vanuit dat het water dat u uit de kraan 
komt 100% zuiver en dus goed voor je is. Uit onderzoeken is echter gebleken dat 
het anders ligt.  
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Leidingwater bevat talloze stoffen die op lange termijn schadelijk zijn en 
bijdragen aan het ontwikkelen en in stand houden van Candida. Het 
waterleidingbedrijf test het leidingwater namelijk maar op zestig stoffen, die 
worden eruit gehaald. Maar daarmee zijn we er nog lang niet want ons 
grondwater bevat meer tot wel 50.000 verschillende chemische stoffen. Omdat 
waterzuiveringsmaatschappijen slechts op 60 verschillende stoffen hoeven te 
testen voordat het voor consumptie geschikt is bevat het op het moment dat het 
bij u uit de kraan komt, nog allerlei andere stoffen. Die komen bijvoorbeeld uit 
mest- en bestrijdingsmiddelen uit de landbouw, of uit resten van medicijnen die in 
het grond en oppervlaktewater terecht zijn gekomen. Bovendien legt het water 
vaak kilometers af in leidingen waarvan u niet weet of ze nog wel schoon en niet 
verouderd zijn. Op korte termijn zult u hier niet direct schade van ondervinden, 
maar op lange termijn ons op het oog helder lijkende kraanwater bijzonder slecht 
voor onze gezondheid nog maar niet te denken aan de BPA die in het water lekt 
door de tegenwoordig vaak kunststof leidingen onder de grond en in uw woning. 
Een optie is gebotteld flessenwater drinken, bijvoorbeeld spa-blauw. Dit komt uit 
beschermde bronnen maar hoeft aan nog minder kwaliteitseisen te voldoen.  
Testen wijzen wel uit dat spa blauw veel gezonder is dan kraan water maar nog 
steeds medicijn en pesticide resten bevat. De beste oplossing is een apparaat 
dat het water zuivert daar waar men het gebruikt, bijvoorbeeld in de keuken. Het 
is moeilijk om hier een verantwoorde 
keuze in te maken omdat de markt 
overspoelt is met allerlei filters, 
magneetfilters, ionenwisselaars, koolfilters, 
destilators en ontharders. Geen van deze 
systemen geeft ons echter het zuivere 
drinkwater zoals wij dat nodig hebben. 
Omgekeerde Osmose 
waterzuiveringssystemen zijn verreweg het 
geschiktst om zeker te zijn van schoon 
water. Het water perst zich onder druk 
tegen een half doorlaatbaar membraan 
dat water doorlaat met achterlating van 
schadelijke stoffen. Deze worden afgevoerd en het gezuiverde water wordt 
opgeslagen in een tank. Omgekeerde Osmose membranen werken effectief bij 
de reductie van zware metalen zoals lood, kwik en arsenicum maar ook bij 
pesticiden, herbiciden, nitraten, medicijnresten, chloor en kalk. Het enige wat je 
overhoud na filtering door een osmose systeem is puur schoon mild water.  
Iedereen die graag water drinkt kan ik zeker aanraden een osmose filter in huis te 
halen prijzen varieerden van 275 euro voor een tafel model tot rond de 600 euro 
voor een installatie onder uw aanrecht zoals deze: 
http://www.candidatotaal.nl/c-2404385/schoon-water/ 
Wat ook kan is gebotteld osmose water kopen. Let er dan wel op dat het in BPA 
vrije  flessen zit. Ik gebruik zelf al 5 jaar osmose water om in te koken en om te 
drinken want ik ben zelf gek op water. Het is vel lekkerder en zuivert je lichaam! 
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Stap 2, Dood de Candida schimmels 

Naast een dieet zonder suikers, varkens en rundvlees en gist gebruiken we tijdens 
het Candida totaal plan een 100% natuurlijk voedingssupplement met schimmel 
dodende werking die het immuun systeem ondersteund de Candida schimmels 
uit te roeien. Omdat je tijdens het Candida totaal plan wel volwaardige 
langzaam verteerbare koolhydraten mag eten zal het lichaam niet in Ketose 
raken. Dit is de staat van het lichaam waar lichaamsvet zal worden omgezet in 
bloedsuiker. Het nadeel van Ketose is dat je dan dus geen suiker eet maar nog 
steeds Candida voed. Tevens zorgt dit voor veel verzuring en dit kan tot spierpijn 
leiden, en verzuring van het lichaam moet je juist tegen gaan. Een nadeel van 
een te streng Candida (koolhydraten) dieet  in het algemeen is dat de Candida 
gisten zich gedeisd zullen houden tot het moment dat u stopt met het dieet. 
Omdat u tijdens het Candida totaal plan wel volwaardige 
koolhydraten eet  zullen de Candida gisten zich blijven 
ontwikkelen tot schimmels en dit is wat we willen. Want dan 
kan Candicure zoals het supplement wat ik aanraad het 
immuun systeem helpen de schimmels te doden. Het 
candida totaal plan is ook efficiënt op lange termijn en 
niet alleen op korte termijn daarom heet het ook een 
totaal plan! Bovendien is het Candida totaal plan veel 
makkelijker vol te houden dan veel te strenge diëten en 
die omdat mensen er te snel mee stoppen weinig goed 
doen. 95% van de meeste mensen die zich aan de 
richtlijnen van het Candidatotaal plan houden knappen 
binnen 6 maanden op, blijvend! En dat is het resultaat 
waar we het voor doen. Een Quick-fix snelle termijn 
oplossing met een dieet of wonder pil klinkt mooi maar is 
geen oplossing met Candida voor de langere termijn. Herstellen van een 
Candida infectie kost tijd omdat je meerdere levens cyclussen van deze 
gist/schimmel moeten afwachten en uitroeien. De truck zit heb dus in het 
beperken van overmatige voeding van de Candida schimmels maar niet te veel 
zodat de gisten blijven evolueren naar schimmels om ze vervolgens te doden met 
Candicure. Het creëren van een minder zure leef omgeving draagt hier sterk aan 
bij daarom moet je ook ontzuren. Tevens ontstaan bij het doden enorme 
hoeveelheden toxines, en niet alleen bij het doden van de Candida, de Candida 
zal indien hij het moeilijk heeft sowieso de toxine productie verhogen omdat dit 
zijn enige verdedigingsmechanisme is. Deze toxines belasten het immuun systeem 
en  moet je lichaam zo snel mogelijk kwijt anders kan je hier erg ziek van worden 
en doet het dieet op korte termijn meer kwaad dan goed. 
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Stap 3, ontzuren en ontgiften!  
Candida houdt van een zure leefomgeving en zal het in een minder zure 
omgeving erg moeilijk krijgen. Daarom vermijd je sterk verzurende voeding zoals 
rund en varkens vlees. Maar dit is niet goed genoeg daarom gebruiken we tijdens 
het Candida Totaal plan één van de meest waardevolle supplementen ooit en 
dit geldt niet alleen voor mensen met Candida. Een supplement met 100% 
natuurlijk Zeoliet  wat een sterk ontzurende werking heeft. Het is tevens  één van 
de sterkste antioxidanten die de natuur kent en staat bekend om zijn enorme 
vermogen om toxische stoffen te absorberen. Omdat de diverse 
ontgiftingskanalen in het lichaam tijdens het dieet overbelast raken (indien ze dit 
niet al zijn door jarenlange Candida belasting) is het van onmisbaar belang het 
lichaam te helpen met ontgiften. Tevens gebruiken we een verhoogde dosis 
natuurlijke Vitamine C en een hoge dosis MSM, daarover zo meer. Het 
supplement PHDETOX combineert namelijk deze 3 ingrediënten en verminderd de 
‘die-off / Herxheimer reactie’ aanzienlijk. Je kan namelijk heel erg ziek worden 
van de  hoge belasting van de 60+ verschillende toxines die Candida produceert 
onder stress , of die vrij komen door het afsterven 
van Candida. Het grootste aantal toxines komt vrij 
tussen week 2 en week 8. Dit is dan ook de  tijd dat 
de meeste afhaken bij het conventionele Candida 
dieet omdat ze al niet fit zijn en de die-off 
/Herxheimer reactie zonder PHDETOX niet aan 
kunnen. Tevens bevat PHDETOX zoals ik al zei een 
hoge dosis MSM. Een 100% natuurlijke vorm van 
Zwavel. Er zijn boeken en websites vol geschreven 
over de voordelen van MSM of  je die wil lezen laat 
ik aan jou over. Mocht je het ergens anders 
bestellen let dan altijd heel goed op de kwaliteit 
want er zijn ook een boel surrogaat MSM producten, goedkoop maar veel 
minder effectief. De sterk ontzurende werking van MSM is even Candida vijandig 
als de zuurstof bevorderende werking in ons bloed en onze weefsels. Als Candida, 
ergens niet van houdt is het te veel zuurstof. Als laatste krachtige ingrediënt is 
natuurlijke Vitamine C toegevoegd in de vorm van 100% plantaardig Acerola 
poeder. 500% ADH vitamine C per dag. Dit is nodig omdat de ADH hoeveelheid 
opgegeven door de overheid veel te laag is, om ons het idee te geven dat 1 
appeltje ons voldoende zou geven. Vitamine C is een krachtige antioxidant en 
draagt bij aan vele immuun gerelateerde processen in ons lichaam en is daarom 
van essentieel belang bij de behandeling van Candida. Omdat onze voeding 
erg weinig natuurlijke vitamine C bevat wat door de industrie wordt aangevuld 
met de volstrekt waardeloze synthetische vitamine C. Als je niet al een tekort had 
kreeg je het daar wel door want deze kunst Vitamine C die als Vitamine C mag 
worden verkocht, belemmert de opname  van natuurlijke Vitamine C zoals je in 
dit artikel kan lezen. Vind je het vreemd om een kunstleren bank te krijgen en voor 
een leren bank te betalen? In de voedingsindustrie is dit dagelijkse kost dus 
bescherm jezelf hier tegen. Al met al is PHDETOX een erg waardevol product 
waar alleen de allerhoogste ingrediënten voor worden gebruikt. Alle 3 zeer 
waardevol tijdens te behandeling van Candida. 
 
 



Het Candida Totaal Plan – DokterCandida.nl Pagina 78 

 

Nog even beknopt op rijtje  

 
-Voeding: geen producten met suiker, geen producten met gist, geen producten 
die schimmels bevatten, geen toxische stoffen zoals chemische zoetstoffen en 
smaakversterkers, geen varkens en rundvlees. 
 
-Supplementen: Candicure met 5 schimmel dodende stoffen een middel wat ik al 
jaren met vele tevredenheid gebruikt.  
 
http://www.candidatotaal.nl/c-1175505/candida-elimineren/ 
PHDETOX met Zeoliet, MSM en vitamine C om te PH waarde van je lichaam te 
stabiliseren zodat Candida minder goed kan leven en om het lichaam te 
ontgiften van vrijgekomen toxines, zuurstof transport te bevorderen en immuun 
processen te ondersteunen.  
 
http://www.candidatotaal.nl/a-36460480/ontzuren-en-ontgiften/phdetox-
ontzuurt-ontgift-en-verlicht-pijn/ 
 
 
-Belasting van e-nummers en van straling verminderen. Straling met name 
slaapkamer in kaart brengen en indien nodig externe straling voor eens en voor 
altijd afschermen zodat Candida klachten direct afnemen. Nachtrust zal 
verbeteren en Candida sneller zal verdwijnen en veel minder snel weer terug zal 
komen. Bijkomend voordeel, andere pathogene schimmels en bacteriën die ook 
in uw lichaam leven zullen ook minder toxines produceren. Verderop in dit boek 
vind je een lijst met E-nummers waar je het beste ver uit de buurt kan blijven. Voel 
je vrij om zelf naar mogelijke gevaren van deze te googellen. 
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100% tevredenheid garantie?! 

 

Via dit boek geef ik duizenden mensen jaarlijks heel waardevolle informatie. 
Gratis en voor niets! Waarom? Omdat Ik zo veel mogelijk mensen wil helpen! Ook 
de mensen die geen geld of tijd hebben voor bloed/straling onderzoek. Maar het 
beste kan ik je helpen als je mij jou persoonlijk laat begeleiden. Om te beginnen 
moeten we je bloed op Candida onderzoeken en onder andere vast stellen hoe 
de gist/schimmel verhouding is. Sowieso of je überhaupt 100% zeker Candida in je 
bloed hebt. Anders heeft het hele plan afwerken weinig zin dan is het schieten 
met hagel en is de kans groot dat mensen die wel Candida hebben en niet na 
een paar weken of maanden resultaat merken stoppen met het plan. Terwijl we 
aan het bloed hadden kunnen zien dat Candida veel minder actief was 
geworden en het lichaam aan het herstellen was. Als jij je aan al de stappen uit 
dit boek houdt dan kun je verwachten dat je binnen 6 maanden bent 
opgeknapt. Maar geen mens en de invloed van Candida op het lichaam is 
hetzelfde is iets wat ik de afgelopen jaren heb geleerd. Ook bijkomende 
problemen kunnen soms een aangepaste aanpak vereisen. Ik kan je succes 
garanderen met het Candida Totaal plan, maar alleen als je ook echt Candida 
hebt, en we het verloop van de behandeling kunnen monitoren. 
 
 
Als jij je door mij persoonlijk laat begeleiden komt dit neer op: Eerste intake, kennis 
making en bloed onderzoek. Indien Candida aangetroffen wordt een advies 
gesprek en tijd voor vraag en antwoord. Vervolgens een straling onderzoek in de 
woning. Dit niet in kaart brengen is een enorm risico. Dit onderzoek niet doen 
omdat je het maar allemaal onzin vind mag. Dat begrijp ik, zo denken nog 
genoeg mensen op dit moment. Maar dan vervalt de garantie die ik je kan 
geven want de invloed van straling op het gedrag van Candida en dus indirect 
op jouw welzijn is heel groot. Vervolgens doen we 1x in de 8 weken een Candida 
bloed controle en consult om de vooruitgang te monitoren. Een moment waar 
we ook tot een uur de tijd nemen voor vraag en antwoord. (Geloof me je zult 
nog een boel vragen hebben, iedereen heeft dat en ik heb alle antwoorden 
voor je). 
 
 
Kosten zijn redelijk laag. Eerste kennismaking consult krijg je zelfs 15 euro korting en 
inclusief bloed onderzoek kost het je dan slechts 50 euro, normale bloed controles 
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slechts 65 euro per keer. Aanzienlijk minder dan je kwijt bent bij een diëtist of 
alternatieve praktijk. Ik kan mijn kosten ook alleen zo laag houden omdat ik van 
uit huis werk en geen praktijk ruimte huur. Dit heb ik vaak genoeg overwogen, 
maar dat betekend dat de kosten ook flink omhoog moeten en dat minder 
mensen dit kunnen betalen. Andere reden is dat ik vaker op locatie werk dan 
thuis. Want de meeste mensen kiezen voor huisbezoeken, dat doe ik ook het liefst 
dan kan ik de leef situatie, wat mensen eten, en de stoffen waar ze aan bloot 
staan veel beter controleren. 
 
Als ik je persoonlijk begeleid en je je aan mijn adviezen houdt garandeer ik dat je 
opknapt binnen 6 maanden zo niet dan kost mijn tijd je geen cent en betaal ik je 
elke euro die je kwijt was aan bloedmetingen terug. Want als ik Candida bij jou 
aantref weet ik zeker dat mijn aanpak werkt, en dit garandeer ik je. Als jij mijn hulp 
wilt neem dan contact met mij op voor een diagnose. Lees de diagnose pagina 
op doktercandida.nl voor meer informatie. Dan kunnen we vast stellen of 
Candida bij jou het probleem is. Tevens is er dan tijd voor een gesprek om te 
achterhalen of er bij jou nog meer problemen spelen (denk aan darmproblemen 
of/en voedingsintoleranties die aangepakt moeten worden). We kunnen dan de 
behandeling naar jou persoonlijke situatie bij schaven. Vind ik Candida dan is de 
volgende stap een stralingsonderzoek op de plek waar je leeft en met name:  
slaapt omdat Candida ‘s avonds het meeste toxines produceert. Ik leer je ter 
plekke hoe je kosteloos in de meeste gevallen tot wel 90% van de belasting van 
straling kan annuleren. Ik onderzoek wat de beste kamer is om in te slapen of de 
beste plek om je bed in een bestaande kamer neer te zetten want alleen dit al 
kan een enorm verschil maken omdat straling van kruisende bronnen bepaalde 
hot-spots creëert. De kosten die je aan mij kwijt bent zijn relatief laag. 
 
Om de 8 weken kom je terug bij mij of ik bij jou met mijn mobiele praktijk om met 
een bloed onderzoek je vooruitgang te monitoren en neem ik de tijd om vragen 
te beantwoorden. Daarnaast ontvang je van mij hoogst persoonlijk en onbeperkt 
gratis e-mail support. Indien je na 6 maanden niet aanzienlijk opgeknapt bent en 
je NIET tevreden bent over mijn Candida Totaal plan aanpak dan betaal ik jou 
100% van de door jou betaalde consult en onderzoekskosten terug. Ik wil geen 
geld verdienen aan mensen die niet geholpen zijn met mijn diensten. Ik doe niet 
aan symptoom bestrijding, ik doe aan oplossingen! Na jarenlange studies, tien 
jaar praktijk ervaring in zowel het lijden en oplossen van Candida en jaren lange 
ervaring met het behandelen van Candida bij andere mensen. Ben ik er heilig 
van overtuigt dat het Candida Totaal plan zoals hij nu staat in 100% van de 
Candida gevallen werkt en dit garandeer ik je, zo niet dan krijg je je geld terug 
wat betekend dat alle tijd die ik in jou heb gestoken gratis is geweest. Voor het 
geval je nog aan mijn kundigheid twijfelt: geloof me, ik zou dit risico niet nemen 
als ik niet wist waar ik mee bezig was. 
 
Om meer te lezen over de verschillende diagnoses en hoe je met mij een 
afspraak kunt maken ga naar deze pagina: 
 
http://doktercandida.nl/candida-bloed-onderzoek 
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Het dieet in detail – wat moet je vermijden  

 
 
 
 
Hieronder staat een lijst met alle dingen die niet mogen of waar je rekening mee 
moet houden. Wat moet je vermijden en waarom? Ik leg alles uitgebreid uit. Na 
deze lijst volgt een lijst met voedingsmiddelen die je juist wel geschikt zijn tijdens 
het dieet en leg ik meer uit over welke supplementen, voeding en kruiden je kan 
gebruiken om Candida verder uit te roeien. 
 
 
 
 
Suiker 

De grootste boosdoener en het eten waar Candida op leeft is suiker, alle suikers, 
kristalsuiker, basterdsuiker, rietsuiker, fructose, lactose, honing en alle vormen van 
siroop en stroop. Suiker is de directe voedingsbron van de Candida gist- en 
schimmelcellen. Het is kant-en-klare hap en de Candida groeit er als een speer 
op. Leer jezelf aan om alle etiketten goed te lezen. Tegenwoordig staat overal 
op: koolhydraten …gram per 100 gram, waarvan suikers …. gram. 
Alles wat meer dan 3 gram suiker per 100 gram bevat is zeker af te raden. Ook 
kunst suikers/zoetstoffen werken nadelig omdat consumptie hier van je 
bloedsuiker spiegel laten stijgen waar Candida van mee profiteert. Zoetstoffen 
zijn dus indirect ook suikers, dit is waarom zoetstoffen alleen maar voor meer 
vetopslag zorgen. Ze verhogen je bloedsuiker en vervolgens leveren ze geen 
calorieën waardoor je lichaam in de war raakt en juist meer vet op gaat slaan. 
 
 
 
Gist 

Gist is een eencellige schimmel die in staat is om van 
koolhydraten (suiker, meel) koolzuurgas en op langere 
termijn alcohol te maken. Daarom wordt het in brood 
gebruikt bijvoorbeeld het bekende bakkersgist. De gist 
zet een deel van het meel om in koolzuurgas en maakt 
het lekker luchtig. Het probleem is dat wanneer je gist 
eet, wat je doet door bijvoorbeeld normaal brood uit de 
supermarkt te eten, de gist in je darmen doorgaat met het proces om meel om te 
zetten naar koolzuurgas en alcohol.  
 
En Alcohol wil je liever niet in je darmen hebben want dat doodt goede 
bacteriën die helpen Candida te bestrijden. Koolzuurgas wil je ook niet in je 
darmen hebben, omdat dit een verzurende werking heeft  en een zuur klimaat 
bevordert de groei van Candida en andere parasieten die de darmflora 
beschadigen. Dit zijn algemene nadelen van gist die voor ieder mens opgaan, 
met een Candida-infectie of niet.  
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Als je echter ook nog eens aan een Candida-infectie lijdt, wat ook een vorm van 
gist is, dan vecht je immuunsysteem dus de hele tijd tegen gist. Je witte 
bloedcellen zijn geprogrammeerd om te vechten tegen gist en schimmel. Deze 
witte bloedcellen kunnen bakkersgistcellen soms slecht onderscheiden van 
Candida-gistcellen. Ze kunnen dan dus ook in gevecht gaan met bakkersgist. En 
dat is niet wat je wilt,  want je wilt juist de kracht die je immuunsysteem nog over 
heeft gebruiken om Candida uit je systeem te krijgen. Ontlast je lichaam dus van 
alle vormen van gist. Ook hier geldt weer, bestudeer de etiketten grondig, want 
in veel producten uit de supermarkt, met name in kant- en-klaar-maaltijden, 
sausen en dranken, zitten gisten. Als je na de 12 weken streng dieet weer begint 
met brood is het ook het beste te kiezen voor ‘zuurdesem’ brood. (ook wel 
bekend als desem brood). 
 
 
 
Witmeel producten 

Witmeel bestaat voor een groot deel (80 tot 90 procent) uit pure koolhydraten. 
Koolhydraten op zich zijn geen suiker en smaken ook niet zoet. In je darmen 
worden koolhydraten echter omgezet naar lichaamssuikers. Ook deze dienen als 
voeding voor Candida, zij het wel dat Candida hier niet alleen van kan leven. 
Het is namelijk een ander soort suiker, die wel gemakkelijk wordt opgenomen 
door bijvoorbeeld je spieren, maar moeilijker door Candida. Hoe gemakkelijk je 
lichaam koolhydraatrijk voedsel kan omzetten in suiker wordt bepaald door hoe 
puur de koolhydraten gegeten worden. In volkorenmeel zitten aan de 
koolhydraten ook veel vezels en eiwitten vast, deze zorgen ervoor dat je lichaam 
de koolhydraten minder makkelijk kan omzetten in lichaamssuiker. Met name 
witmeel ook wel ‘bloem’ genoemd is zo extreem geraffineerd dat alle vezels er 
uit zijn gefilterd en de zaden zijn bovendien gebleekt. Je eet dus zo goed als pure 
koolhydraten. Je lichaam zet dit voor een heel groot deel om in lichaamssuiker. 
Dat wil je niet, want een deel van die suiker is eetbaar voor Candida. Eet dus 
geen witmeelproducten, zoals stokbrood, bolletjes, witbrood, witte crackers, 
pannenkoeken, poffertjes, spaghetti, macaroni, enzovoort. Als je deze voeding 
wil kies dan altijd voor volkoren maar pas op, vaak is er volkoren meel en 
bloem/normaal meel toegevoegd en houden ze je dus voor de gek. 
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Normaal brood 

Brood bevat gist, dit is verboden in het Candida Totaal 
Plan. Wat je wel weer mag eten is volkoren zuurdesem 
brood (maximaal 4 sneetjes per dag). Dit is brood zonder 
gist. Het heeft een klein beetje een zure smaak daarom 
heet het zuurdesem. Het wordt ook wel verkocht als 
Desembrood. Je kunt het kopen bij de natuurwinkel en 
heel soms hebben ze het bij Albert Heijn. Het allerbeste 
eet je een brood gemaakt van speltmeel of gedeeltelijk 
speltmeel. Tarwemeel mag wel  maar spelt is beter, 
omdat je lichaam de koolhydraten in dit meel minder 
goed in suikers kan omzetten en omdat het meer gezonde voedingsstoffen 
bevat. Kun je geen spelt desembrood krijgen bij jou in de buurt, of vind je het niet 
lekker omdat je teveel aan tarwe gewend bent, kies dan voor de tarwe 
desembrood. Welk brood je ook kiest, kies altijd voor de volkoren variant. 
Normaal supermarktbrood met gist is ten aller tijde verboden. Lust je geen 
desembrood, neem dan in plaats van brood verse noten, salades en eiwitshakes 
zoals die van Sunwarior op Candidatotaal.nl. Hierover lees je meer in het 
hoofdstuk Wat Wel Mag, en ook bij de Recepten. 
 
 
Alcohol 

Alcohol heeft een bacteriedodende werking. In de darmen zijn heel veel goede 
bacteriën aanwezig die helpen om de Candida klein te houden. Als je alcohol 
drinkt, dan dood je deze bacteriën en krijgt Candida de kans om terrein te 
winnen. Bij een gezond mens is de balans tussen Candida en darmbacteriën 
zoals hij hoort. Een paar glazen zullen nooit zoveel bacteriën doden dat het een 
Candida-infectie veroorzaakt. Als je al een Candida-infectie hebt, en de 
Candida is gaan woekeren in je darmen en in je bloed, dan wil je niet dat ook 
nog eens de goede bacteriën die je in je darmen hebt en al in de minderheid zijn 
door de Candida dood gaan aan alcohol.  Tevens wordt alcohol in je bloed 
omgezet in suiker en in water dus smult de Candida die in je bloed zit er weer 
heerlijk van. Dus je verzwakt met alcohol de goede bacteriën en helpt de 
Candida in je darm en je geeft de Candida in de rest van je lichaam extra eten 
in de vorm van bloedsuiker. Dat is iets wat je moet voorkomen. Tijdens de eerste 
fase van het dieet is alcohol dan ook streng verboden. Bij de tweede fase die 
ingaat na 12 weken mag je wel weer af en toe drinken, maar geef je lichaam de 
tijd om weer in balans te komen. Drink je op zaterdag niet meer dan 2 drankjes 
met alcohol dan blijft de schade beperkt. Maar drink dan de rest van de week 
niets. Als regel kun je nemen maximaal 2 alcoholhoudende consumpties op 1 
dag, maximaal 1 dag per week. De eerste 12 weken van het Candida Totaal 
Plan mag je GEEN alcoholhoudende dranken 
nemen, ook niet eentje. Gewoon niet doen, dan 
geniet je er na deze weken weer extra van en ga 
je een stuk bewuster om met alcohol. Ik weet dat 
het moeilijk kan zijn, maar denk maar zo: je 
vrienden zullen er dolgelukkig mee zijn nu ze 12 
weken lang niet meer hoeven te loten over wie er 
de BOB moet zijn. 
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Schimmel houdende producten 

Omdat Candida nu als schimmel in je bloed voor komt, vecht je immuunsysteem 
tegen deze schimmel. Alle schimmels die je tot je neemt, kunnen volgens je 
immuunsysteem nu als bedreiging gezien worden. Dit is niet bij iedereen zo maar 
los daarvan, schimmels zijn niet gezond. Ik zie een overgevoeligheid voor 
schimmels bij zeker 50% van de mensen met chronische Candida. Vermijd 
daarom zoveel mogelijk schimmel houdende producten. Met kaas is alleen jong 
en jong belegen kaas toegestaan of mozzarella, griekse kaas, feta en jonge 
geitenkaas Oude kaas bevat teveel schimmel, schimmelkazen zoals brie en 
camembert zijn uit den boze. Vermijd Quorn vegetarische producten, deze 
worden van schimmels gemaakt. Vermijd alle paddenstoelen zoals 
champignons; paddenstoelen zijn namelijk nauwe verwant aan schimmels. Voor 
al deze dingen geldt: zoveel mogelijk vermijden. Je kan ze best een keertje eten, 
de Candida wordt er niet erger van. Maar je energie en immuun systeem wel 
minder, want je immuunsysteem moet nu zijn energie ook gebruiken om de 
schimmels aan te vallen die je hebt opgegeten, en dat is zonde. 
 
 
 
 
 
Hoe zit het met Vlees en Vis? 
Er kleven een aantal nadelen aan vlees, met name aan 
het standaard vlees van de supermarkt. Het bevat vaak 
smaakversterkers, resten van medicatie en antibiotica, 
groeihormonen en conserveringsmiddelen. En vlees op 
zichzelf heeft een verzurende werking op de 
zuurtegraad van je bloed. Hoe zuurder je lichaam, hoe 
makkelijker Candida er kan overleven want Candida is 
gek op een zuur milieu. Verreweg het meest verzurend 
is varkensvlees. Dit is dan ook tijdens het hele Candida Totaal Plan sterk af te 
raden. Op je desemboterham mag je best een plakje ham of boterhamworst 
doen, dit is maar een heel klein beetje varkensvlees. Maar liever eet je dit niet als 
vlees bij het avondeten. Het minst verzurend is vlees van kleine dieren zoals 
kalkoen, kip en vis. Je mag elke dag vlees eten maar kies als je het kan betalen 
voor biologische kip of voor wilde vis (geen kweekvis). Omdat vlees geen 
koolhydraten bevat is het dus wel geschikt tijdens het dieet. Niet-biologisch vlees 
bevat meer hormonen en antibiotica die preventief aan veel dieren wordt 
gegeven om ziektes tegen te gaan, goedkoop vlees is namelijk regelmatig 
afkomstig van zogeheten ‘megastallen’. Dieren zitten zo dicht op elkaar dat er 
veel ziektes uit breken, om deze in toom te houden krijgen de dieren elke dag 
antibiotica, stichting wakker dier voert hier nu al 2 jaar actief campagne tegen 
met hun plofkippen campagne, ik ben erg blij dat hier meer aandacht voor is. 
http://www.wakkerdier.nl 
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Fruit 

Fruit mag de eerste 6 weken beperkt 
gegeven worden. Aleen mango zure 
appels, sinaasappels en advocado zijn 
toegestaan. Daar geldt voor fruit: gebruik je 
gezonde verstand. Smaakt het mierzoet, 
dan beter niet. Smaakt het zoet of zuur dan 
mag het wel. Maar omdat elke fruitsoort wel 
suiker bevat is het aan te raden beperkt fruit 
te eten voor de eerste 6 weken. Eén portie 
zuur fruit per dag is prima en is toegestaan.  
 

   
 
 
Walnoten en Pinda’s 
Noten zijn toegestaan, niet geroosterd/gebrand/gefrituurd zelfs aan te raden! Dit 
omdat het dan minder vrije radicalen bevat maar als je dit niet lekker vind, beter 
geroosterde noten dan brood. Pinda’s mogen niet. Pinda’s zijn eigenlijk helemaal 
geen noten, maar peulvruchten. Het probleem met pinda’s is dat ze veel 
schimmels bevatten (omdat ze onder de grond groeien) en veel arachidonzuur. 
Dit zuur heeft een ontstekende werking op ons lichaam en bevordert diverse 
ontstekingsreacties. Tevens hebben pinda’s en verzurende werking op ons 
lichaam. Een zuur lichaam is extra vatbaar voor Candida en dit wil je dus 
voorkomen. Geniet dus van alle noten, maar laat de pinda’s staan. En verder is 
de enige noot die niet mag de walnoot. Deze bevat ook extreem veel schimmels 
en moet je om die reden vermijden. 
 
 
Medicijnen 

Bijna alle soorten antibiotica hebben een nadelige werking op goede 
darmbacteriën waardoor er in de darmen een verminderde weerstand ontstaat 
en Candida meer ruimte in je darmen krijgt zo sneller door je darmen heen groeit 
en in je bloed terecht komt. Antidepressiva, de anticonceptie pil en Ritalin-
achtige medicatie dragen ook sterk bij aan verzwakking van je darmflora en 
beïnvloeden je immuunsysteem en dragen bij aan de verzuring van je bloed. 
Beide geven de Candida meer kans om te ontwikkelen. Als je niet kunt leven 
zonder medicatie, moet je het natuurlijk blijven nemen, maar als je een beetje 
druk wordt zonder, kies dan liever voor druk zijn en onderzoek de basis van het 
probleem. Veel problemen zoals bloeddruk en drukke gedachten en gedrag, 
ontstekingen en hoofdpijn/migraine zijn allen het directe gevolg van verkeerde 
voeding en een lekkende darm.  Ook kun je als gevolg daarvan diverse 
voedselintoleranties hebben opgebouwd zonder het te weten waardoor er 
bepaalde problemen ontstaan. Veel van de medicatie die we slikken is niet 
nodig. Tenzij er mee stoppen een levens bedreigende situatie vormt zou ik hier 
mee stoppen zoals de anticonceptie pil, handig maar gevaarlijk. Deze dagelijkse 
hormoon cocktail ontregeld je hele immuun systeem en heeft een sterk 
verzurende werking op het lichaam, spiraaltjes met hormonen en de prikpil 
hetzelfde. Tevens is het aan te raden om een allergie test te laten doen om te 
achterhalen of je bepaalde voedsel intoleranties hebt die lichamelijke 
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gezondheids problemen in de hand kunnen werken ik werk samen met een 
goeie praktijk die dit kan verzorgen. En mocht je nu een keer antibiotica nodig 
hebben, neem het dan en maak je kuur 100% af. Als je dit niet doet heb je de 
kans dat er resistente bacteriën ontwikkelen en kun je immuun raken voor 
antibiotica. Neem echter tijdens de kuur ook dagelijks een hoge dosis probiotica. 
Dit zijn goede darmbacteriën in capsulevorm. Deze moet je het liefst tijdens het 
hele Candida-plan toepassen omdat Candida bijna altijd gepaard gaat met 
een beschadigde darm en verstoorde darmflora. Als je aan de antibiotica bent 
moet je de dagdosis probiotica minstens x3 doen om te voorkomen dat je 
darmflora te snel verslechtert. Houd als de antibioticakuur is afgelopen, die x3-
dosis nog 7 dagen aan na de kuur om te veel schade aan je darmflora te 
beperken.  
 
 
Aardappels en Pasta 

Pasta (macaroni, spaghetti, enzovoort) wordt gemaakt van witmeel. Dit is 
verboden. Je mag wel pasta eten met mate vanaf week 12, maar neem dan 
altijd de volkorenvariant. En nog beter is speltpasta van de reformwinkel. Het eten 
van aardappelen is een apart verhaal. Wij Nederlanders zijn gewend elke dag 
aardappelen te eten. Aardappelen bevatten echter veel zetmeel. Dit zijn zeer 
zuivere koolhydraten, die zeer gemakkelijk door het lichaam worden omgezet in 
lichaamssuiker. Ik raad daarom aan maximaal twee maal per week aardappels 
te eten. Eet liever quinona of volkoren (basmati)rijst als vervanger van 
aardappelen.  
 
 
 
Kunstmatige Zoetstoffen 
Over zoetstoffen zoals aspartaam, xylitol, Asulfaan K en ALLE andere kan ik heel 
kort zijn. Het is vergif! Dit spul uit is zo slecht voor onze hersenen en celdeling, dat 
het al in veel landen verboden is. Enkele klachten te wijten aan kunstmatige 
zoetstoffen zoals aspartaam zijn: hoofdpijn / migraine, duizeligheid, misselijkheid, 
gevoelloosheid, krampachtige bewegingen van de spieren, gewichtstoename, 
uitslag, depressie, vermoeidheid, irritatie, hartkloppingen, slapeloosheid, 
gehoorverlies, ongerustheidsaanvallen, onduidelijk spraakvermogen, 
smaakverlies, oorsuizingen, duizelingen en geheugenverlies. Volgens 
onderzoekers en artsen, die de nadelige effecten bestuderen, kunnen de 
volgende chronische ziekten teweeggebracht of sterk verergerd worden door 
het innemen van aspartaam. Let op schuilnamen voor aspartaam zijn: 
Aminosweet, Phenylalanine, Candarel, Nutra Sweet, Natrena en Sacharine. Een 
ander probleem van zoetstoffen, ook gezondere alternatieven zoals stevia is dat 
je lichaam niet snapt dat iets wat zoet is geen suiker is.  
 
Bij inname gaat je lichaam daarom al insuline aanmaken en je bloedsuiker 
verhogen omdat het weet dat er suiker aan komt. En bloedsuiker is voer voor 
Candida. Echter de suiker waar het lichaam op rekent omdat hij denkt dat het nu 
in de maag zit komt niet want het zit er niet omdat het een zoetstof is. Waardoor 
je lichaam reserves aan spreekt om en als gevolg deze reserves weer aan gaat 
vullen met een schep er bovenop. Zodat bij een volgende keer er minder tekort 
ontstaat.  
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Dit is de reden dat je van zoetstoffen juist nog dikker kan worden dan van suiker 
zelf. Want suiker levert de energie die je lichaam verwacht, zoetstoffen niet en 
geven je lichaam indirect de opdracht meer vet op te slaan. Een ander risico is 
dat mensen met Candida vaak een lekkende darm hebben en dat deze 
chemische zoetstoffen die normaal niet door de darm worden opgenomen zo 
toch in het bloed terecht kunnen komen. Hier kunnen ze een nadelige werking 
op je neurotransmitters in je hersenen uitoefenen met veel bijwerkingen. 
 
Vooral ouderen en mensen in de groei zoals kinderen en volwassenen die 
herstellende zijn van een ziekte (innerlijke groei) moeten absoluut het gebruik van 
aspartaam en andere zoetstoffen vermijden. En dat is best moeilijk, want het 
wordt in Europa al aan meer dan 6000 producten toegevoegd, uiteenlopend 
van lightproducten, tot snoep en mayonaise. Het is 200 maal  zoeter dan suiker 
en dus een zeer goedkoop alternatief, want je hebt veel minder nodig. Daarom 
proberen ze ons te verleiden met kreten als Light.  
 

Maar light is nu uit de mode geraakt omdat dit als 
negatief word ervaren (en terecht) daarom is het 
tegenwoordig hipper om er op te zetten: geen suiker 
toegevoegd. Of nu 50% minder calorieën enz. 
Helaas houden voedsel fabrikanten met nadelige 
gevolgen voor onze lange termijn gezondheid geen 
rekening. Zo lang je er niet gelijk dood bij neer valt 
en de stoffen zijn goed gekeurd door de EU valt hun 
immers niets te verwijten. Voor meer informatie kijk 
hier eens: 

 
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=4162:-de-
massamoordenaars-achter-aspartaam-video&catid=17:gezondheid&Itemid=30 
 
Vermijd te allen tijde dus lightproducten (kauwgom staat er ook bol van) en 
andere producten waaraan  aspartaam en soortgelijke zoetstoffen zijn 
toegevoegd. Als je thuis een zoetstof wilt toevoegen, gebruik dan steviadruppels. 
Ik gebruik het zelf al tijden en het is een prima alternatief voor suiker. Het wordt 
gemaakt van de steviaplant en is 100 procent natuurlijk zonder bijwerkingen. Wel 
heeft het een nadelige invloed op de bloedsuiker spiegel dus gebruik het met 
mate, ook is het sterk geraffineerd dus het valt nog maar te bezien hoe natuurlijk 
het eindproduct eigenlijk nog is maar, dit is in mijn ogen nog steeds de enigste 
‘veilige’ zoetstof. 
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Vaccinaties 

Voor veel mensen is het al te laat, maar tegen een ieder die kinderen heeft of wil 
en hun het leed van Vaccinaties kan besparen zou ik willen zeggen: ga op zoek 
naar de waarheid en de gevaren van Vaccinaties. Ik heb zelf 2 kinderen, een 
meisje en een jongen. Super vrolijke blije en gezonde kinderen, nooit 
gevaccineerd en daar ben ik blij om want de risico’s zijn de mogelijke voordelen 
niet waard. Een boek met meer eerlijke informatie is: Vaccinaties doorgeprikt 
http://www.bol.com/nl/p/vaccinaties-doorgeprikt/1001004007590038 
 
 
 
 
Azijn 
Azijn verlaagt de PH-waarde van ons lichaam. Hoe zuurder ons lichaam en hoe 
meer de Candida het naar zijn zin heeft. Een bijkomend doel van het Candida 

Totaal Plan is dat je lichaam ontzuurt, dus minder zuur wordt. 
Daarom is sterk verzurende voeding zoals azijn en varkensvlees 
verboden. Vermijd dus producten waar azijn in zit, zoals 
mayonaise en slasaus. Als je gek bent op mayonaise maak dit 
dan zelf zonder azijn. Een recept vind je in verderop in dit boek. 
En sla is prima op smaak te brengen met wat citroensap en 
olijfolie of zonnebloemolie. 

 
 

 
 
Magnetron 
Eén ding: stekker er uit en naar de recycling met dat ding! Dit apparaat lijkt heel 
handig om dingen op te warmen, alleen met één groot nadeel: het vernietigt 
alle vitamines die aanwezig zijn in het eten. Wat een magnetron doet is met heel 
sterke hoogfrequente straling (net zoals een GSM-mast) de cellen in het eten 
gaar koken.  Maar hierbij komen in de cel zelf zulke hoge temperaturen vrij dat 
alle vitamines direct verwelken. Tevens wordt het eten door de straling zelf ook 
een heel klein beetje geladen en kan je wanneer je het opeet schade 
aanrichten aan je innerlijke cellen. Voor meer informatie kan ik je dit artikel 
aanraden: 
 
http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/magnetron-een-recept-voor-kanker 
 

 
Warm je eten gewoon op in de pan, baby fles voeding en 
potjes mogen al helemaal niet in de magnetron, deze kun 
je prima opwarmen in een pannetje met water. En vlees 
en groente kan je gewoon bakken of wokken. Alles is beter 
dan bestraald vitamineloos eten uit een magnetron eten. 
Het is gewoon doodzonde van het lekkere gezonde eten 
wat je erin stopt.  
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Smaakversterkers 

Nog zo’n ziekmaker: Altijd honger? Overgewicht?  Hartkloppingen? E621 en zijn 
smaakversterker-broertjes zorgen dat jij niet kan stoppen met eten. Ik kan over de 
gevaren en nadelen van smaakversterkers een boek vol schrijven. Als je het 
woord leest denk je, ach, dat geeft wat meer smaak aan het eten. Maar het zit 
heel anders in elkaar dan je zou denken! Synthetische smaakversterkers die je in 
veel kant-en-klaar producten, maar ook bouillon, vlees en hartige snacks zoals 
chips en borrelnootjes aantreft zijn zeer schadelijk voor onze hersenen, celdeling 

en ons hormoonsysteem. Om het heel plat uit te leggen: 
het is een chemische drug die zo is ontworpen dat hij 
tegen je hersenen zegt: wat jij nu eet is lekker, eet meer 
want je hebt honger. Je krijgt dus meer honger als je 
dingen eet waar smaakversterkers in zitten. Het  heeft dus 
een zeer verslavende werking. Ken je het gevoel: je trekt 

een zak chips open en je blijft maar graaien net zolang tot de zak leeg is.   
 
Je gaat bij McDonalds eten of een ander fastfood  en ook al krijg je er daar niet 
genoeg van en eet je veel meer Calorieën dan bij een gezonde maaltijd, een 
uur later heb je weer honger. Thuis plunder je dan ook nog een keer de 
voorraadkast, ondanks dat je enorm veel calorieën naar binnen hebt gewerkt bij 
McDonalds. Dit komt door de smaakversterkers waar fastfood bol van staat. Deze 
chemicaliën zorgen ervoor dat je meer honger hebt - en niet even maar die 
werking houdt tot 48 uur aan. Het gevaarlijke van smaakversterkers is dat het 
chemische stoffen zijn die schadelijk zijn voor je hersenen en op lange termijn 
leiden tot hersenenbeschadiging. Een ander nadeel is dat smaakversterkers je 
hersenen opdracht geeft hormonen aan te maken die zorgen voor vetopslag. 
Eet je dus voedsel met smaakversterkers, dan krijgen je hersenen naast het 
signaal dat het heerlijk eten is en je meer en meer wilt, ook het signaal: sla dit 
voedsel op als vet. En dat doet je lichaam dan ook, waardoor je de voeding dus 
niet gebruikt als energie maar als vetopslag.  
 
Dit zorgt er voor dat je NOG meer honger krijgt omdat je lichaam gewend is 
voeding te verbranden en als energie te gebruiken, en niet om het als 
lichaamsvet op te slaan. Al het toenemende overgewicht in de wereld is te 
danken aan deze stof die maar al te graag door fabrikanten wordt gebruikt. Je 
lichaam slaat van nature niet gigantisch veel vet op, ook niet als je veel te veel 
eet, echt niet! Dit poep je gewoon weer uit. Echter als je constant samen met het 
voedsel een stof inneemt die je hersenen de opdracht geeft vetopslag-
hormonen aan te maken, dan sla je ook constant voedsel als vet op.  
 
Als je stopt met smaakversterkers zal je niet alleen afvallen, maar ook veel meer 
gaan genieten van je eten. Vermijd dus alle fast food, snacks, chips, kant-en-
klaar maaltijden, ‘cup-a-soup-achtige’ soepen en alle andere dingen waar 
smaakversterkers aan toegevoegd zijn. Soms staat er op het etiket bij 
ingrediënten: Gistextract. Dit is ook een smaakversterker (slimme truc van de 
fabrikant om ons te misleiden). Trap hier niet in. Als je geen smaakversterkers meer 
eet, kunnen er in het begin wat afkickverschijnselen optreden in de vorm van 
hoofdpijn, honger en dorst. Dit is van tijdelijke aard. Daarna zal je juist de hele 
dag door veel minder honger en veel meer energie hebben. 
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Melk en Melkproducten 
Vergeet alsjeblieft de leugen dat je melk nodig bent 
omdat het zo gezond is en dat je niet zonder kan omdat 
je er sterke botten van krijgt. Dit is een fabeltje. 
Tegenwoordig is het zelfs verboden om op de verpakking 
te zetten dat melk gezond voor je is. Dat je er sterke 
botten van zou krijgen of ‘melk de witte motor’. Ik drink 
nooit melk, al sinds ik 1 jaar oud was niet meer en heb nog 
nooit een botbreuk gehad. Het ‘drink 3 glazen melk’ 
fabeltje is de wereld in geholpen in de jaren 70 door de 
opkomende melkindustrie er zijn honderden onderzoeken uitgekomen sinds toen 
die aantonen dat melk juist erg ongezond is en onder andere voor ontstekingen 
in de darm kan zorgen. Hier is een interessant artikel over de geschiedenis van 
melk: http://www.wanttoknow.nl/overige/media/melk-de-witte-sloper  
 
Melk is voor kalveren. Moedermelk is voor baby’s. Volwassen mensen hebben 
geen melk nodig, sterker nog: we kunnen het niet eens verteren! Diverse studies 
tonen aan dat melk gaat schiften in de darmen waarbij allemaal  vervelende 
stoffen vrijkomen, die je lichaam maar weer moet opruimen. Weet je niet wat 
schiften is? Giet dan maar eens een scheut wijn bij melk en laat het een paar uur 
staan, dan heb je hetzelfde resultaat. Daarnaast bevat melk na water als hoofd 
ingrediënt lactose. Dit is een suiker die als directe voeding voor Candida dient. 
Als je echt van melk houdt, dan willen ik je echt niet je dagelijkse glaasje melk 

onthouden, en 1 glaasje kan ook best. Maar ik 
raad het je wel af. Neem melk liever in de vorm 
van yoghurt of Biogarde. Deze producten 
bevatten naast lactose ook goede bacteriën 
die je darmflora zouden helpen, tevens is de 
lactose hierin al deels voor verteerd en 
daardoor minder makkelijk opneembaar als 
bloedsuiker. Biogarde is van deze twee zeker de 
beste keus. Door deze bacteriën en lichtzure 
samenstelling is het ook een stuk beter 
verteerbaar. Vind je het te zuur, maak het dan 
wat zoeter met Steviadruppels; dit is een 
verantwoorde plantaardige zoetstof die je bij de 
reformwinkel kunt kopen. 
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Conserveringsmiddelen 

Conserveringsmiddelen zijn niet verboden, ze zijn ook geen voedingsbodem voor 
Candida. Het is echter wel aan te raden producten met conserveringsmiddelen 
te minderen en zoveel mogelijk te vervangen door verse producten. Wat doet 
een conserveringsmiddel? Het gaat bederf tegen zodat het minder snel gaat 
rotten. Het probleem is alleen, dat het juist de bedoeling is dat het voedsel in je 
maag (zuurbad) en daarna in je darm (bacteriebad) gaat “rotten”. Het voedsel 
wordt compleet afgebroken, zodat het verteerd kan worden. Het klinkt bizar 
maar dat is het natuurlijk niet; anders zou je de worteltjes weer compleet in 
voorgekauwde stukjes uitpoepen.  
 
Wanneer je voedsel eet met conserveringsmiddelen zorgen deze middelen 
ervoor dat het verteringsproces in je maag en darmkanaal wordt afgeremd. Ook 
hier blijft het conserveringsmiddel zijn werking nog een tijdje behouden. Het eten 
wordt dus geconserveerd in je darmen en deze kunnen daardoor veel minder 
goed de goede voedingstoffen opnemen die er in het voedsel zitten. Een ander 

probleem is dat hierdoor het voedsel 
veel te lang wordt vastgehouden in 
de darm. Hierdoor geef je Candida 
rustig de tijd om zich lekker te 
nestelen en zich te voeden met het 
eten. Als je een soepele 
spijsvertering hebt, dan poep je ‘s 
middags uit wat je de avond ervoor 
hebt gegeten. Je spoelt je darmen 
dus elke dag door en je spoelt 
hiermee ook een groot deel van de 
Candida weg. Eet je veel 
conserveringsmiddelen, dan blijft er 
veel voedsel ‘hangen’ in je darmen 
omdat deze meer tijd nodig hebben 

het te verteren en dan heeft de Candida ook meer tijd om te blijven hangen en 
te groeien. Probeer dus conserveringsmiddelen die aan veel voorverpakte 
dingen zijn toegevoegd te vermijden. Je vind ze het meest in vlees en frisdrank. 
Je doet er verstandig aan het pocket boekje: Wat zit er in uw eten? te bestellen 
op Candidatotaal.nl voor maar 10 euro. Het is ook als app te downloaden voor 
de Iphone, dat zoekt nog makkelijker. 
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Het dieet – tips over wat wel gezond is 

 
Groente 
Alle groenten zijn aan te raden want ze zijn 
super gezond, ze bevatten geen suiker en ze 
maken je lichaam minder zuur. De enige 
uitzonderingen zijn zuurkool en groenten in blik 
of pot, die zijn wel verzurend. De groenten die 
extra ontzurend werken zijn het meest aan te 
raden. Sterk  ontzurend en lekker op nummer 1 
is bladgroente zoals: Sla, andijvie, spinazie. Ook 
extreem ontzurend en heel lekker is 
komkommer! Verder zijn aanraders: rode 
bieten, broccoli, boerenkool, sojabonen, 
alfalfa, rammenas, snijbonen, tomaat, radijs, knoflook en uien. Voor deze en alle 
andere groenten geldt: eet ze zo vaak als je wilt en zoveel als je wilt. Als je het 
geld hebt, koop dan biologisch. Biologische groente bevat de meeste 
voedingsstoffen en is vrij van gifstoffen en genetische manipulatie. 
 
Water 

Koffie en thee hebben en verzurende en uitdrogende invloed op het lichaam. Ik 
raad je sterk af meer dan 1 glas van deze dranken per dag te drinken. Het beste 
is om gewoon lekker puur water te drinken. Vrouwen minimaal 2 liter per dag en 
mannen minimaal 2,5 liter per dag. Als je bezig bent met het Candida Totaal Plan 
komen er veel afvalstoffen vrij in je bloed. Je lever en nieren voeren die stoffen af 
in je urine. Daarvoor heb je water nodig. Het is lekker, gezond en goedkoop. Drink 
je kraanwater wees je dan bewust van de vele gifstoffen zoals pesticide, BPA en 
medicijn resten in het water. Wie het zich kan veroorloven stapt over op Osmose 
water. Dit is puur water zonder verontreinigingen. http://www.candidatotaal.nl/c-
2404385/schoon-water Ik drink het zelf al jaren want je hebt als consument 
werkelijk geen idee wat er allemaal nog naast de magere +-50 stoffen waar ze 
op controleren in je drinkwater zit. 
 
Eiwitpoeder 
Omdat je met het Candida Totaal Plan minder brood en vlees mag eten dan je 
gewend bent, zijn eiwitten een prima alternatief om de gemiste calorieën op te 
vangen. Ik bedoel niet het eiwit uit een kippenei, maar eiwitten die men wint uit 
planten. Alle dierlijke eiwitten zijn af te raden omdat deze verzurend werken voor 
het lichaam. Plantaardige eiwitten zoals soja-eiwit (uitsluitend biologisch) en whey 
eiwit (pas op voor de zoetstoffen) zijn echter heerlijk en gezond. Ze bevorderen 
de aanmaak en het herstel van je spieren en helpen het immuunsysteem van het 
lichaam weer opbouwen tijdens het herstel van Candida. Let er wel op dat je 
biologische eiwitten koopt, want soja bonen waar vaak de meeste eiwitten uit 
worden gewonnen worden op grote schaal genetisch gemanipuleerd en dit 
maakt het absoluut niet gezonder. Biologische producten zijn altijd vrij van 
gentech en chemische bestrijdingsmiddelen. Wat ik zelf al jaren doe is ‘s middags 
in plaats van brood een lekkere eiwitshake maken met wat bladgroente en daar 
een handjevol nootjes bij eten. Het is lekker, licht verteerbaar en levert gezonde 
energie! 
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Kokosolie 

Absoluut een geweldig product is kokosolie. En dan doel ik op de koudgeperste 
vergine kokosolie. Kokosolie bevat veel verschillende stoffen (waaronder 
caprylzuur) die een schimmeldodende werking hebben. Dit komt omdat de 
kokosnoot groeit in een warm vochtig klimaat; hij is aan de binnenkant hol en het 
is er donker, een ideale plek voor schimmels en daar moet de kokosnoot zichzelf 
tegen beschermen. Kokosolie maakt men door de kokos van verse kokosnoten uit 
te persen. De olie heeft een heerlijk zachte smaak 
en ruikt licht zoet naar kokos. Voor mensen met 
Candida is het gebruik van deze olie een absolute 
must. Het heeft een anti-schimmelwerking en een 
zeer positieve invloed op de spijsvertering. Verder is 
kokosolie samen met roomboter de olie waarin je 
verantwoord kan bakken, braden en frituren. Het 
probleem met olie zoals zonnebloemolie en 
margarine of andere bak- en braadboter is dat bij 
verhitting schadelijke stoffen vrijkomen (vrije 
radicalen). Ook wordt er bij verhitting een zeer 
gevaarlijk vet gevormd wat men transvet noemt. 
Transvet is de nummer 1 oorzaak van hart- en 
vaatziekten. Kokosolie verandert niet van 
moleculaire structuur door verhitting en is daarom de enige plantaardige olie om 
in te bakken. Vermijd van die vloeibare flesjes margarine met toegevoegde 
Omega 3. Omega 3 oxideert sterk bij verhitting en aan de bak en braad 
varianten is ook nog vaak smaakversterker toegevoegd. Nu krijg ik vaak de vraag 
hoe het zit met olijfolie, sorry maar dit is geen goede olie om in te bakken. Het is 
een enorm gezonde olie vooral de verge maar dan wel KOUD. Gebruik hem 
vooral met in salades en koude of gekookte gerechten maar verhit hem niet 
boven de 140° C om oxidatie te voorkomen. 
 
 
 
 
 
Tijm, Basilicum, Knoflook, en Citroen 
 

Naast kokosnoten zijn er verschillende andere kruiden waar je 
mee kan werken die een schimmeldodende werking hebben. Dit 
zijn tijm, basilicum, knoflook, en citroen. Ik raad aan deze 
voedingsmiddelen en kruiden in je eten te laten terugkomen.  
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Supplementen 
Genezen van Candida met alleen een dieet is zo goed als onmogelijk. Dit vereist 
extreem veel discipline en geduld omdat de Candia gist blastospore (denk: zaad 
bolletjes) vormt die zich lang schuil kunnen houden in het bloed die niet door het 
dieet alleen gedood worden is de kans op een terug val vele malen groter. Je 
kan daarom je dieet het beste ondersteunen met een voedingssupplement 
speciaal ontwikkeld tegen Candida. Ik heb zelf zeer goede ervaring met 
Candicure wat met mijn hulp tot stand is gekomen. Ik raad dit dan ook aan 
tijdens de gehele duur van het Candida totaal plan te gebruiken tot dat je 
klachten over zijn. 90% van de mensen herstellen binnen 6 maanden. Daarnaast 
is het van essentieel belang het lichaam te helpen ontgiften en ontzuren, de 
lekkende darm en zuurstof niveaus te herstellen met MSM en het immuun systeem 
te ondersteunen met natuurlijke Vitamine C (dus geen ascorbinezuur). Nu kan je 
hier 3 verschillende supplementen voor nemen. Je kan ook PHDETOX nemen dan 
pak je alles in één keer aan. In mijn ogen even onmisbaar als Candicure tijdens 
het dieet. 
 
Candicure: http://www.candidatotaal.nl/c-1175505/candida-elimineren/ 
PHDETOX: http://www.candidatotaal.nl/c-1193822/ontzuren-en-ontgiften/ 
 
 
Omdat onze voeding daarnaast te weinig vitamines bevat is het nooit 
overbodige luxe te supplementen met Vitamine supplementen. Dit is geen 
vereiste voor het dieet, dit is iets wat je helemaal zelf moet weten. Wat je in de 
winkel kan kopen bevat altijd synthetische vitamine deze moet je vermeiden, heb 
je die in huis gooi ze dan maar weg het doet meer kwaad dan goed. Wil je 
natuurlijke vitamine kijk dan eens op Candidatotaal.nl daar worden uitsluitend de 
aller beste en natuurlijke vitamine preparaten aangeboden, 100% echt, 100% 
veilig. 
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Het dieet - alle voeding samengevat 

 
Granen 

Graanproducten mogen alleen onbewerkt (volkoren, dus geen witmeel) en 
zonder gist. Wen het liefst aan een permanent alternatief voor tarwe. Kies voor 
andere graansoorten zoals: spelt, gierst, gerst, rogge, havermout, boekweit. 
 

VERBODEN PRODUCTEN: 

Gistbrood en alle meelproducten met gist zoals beschuit, crackers. 
Alle witmeelproducten, zoals macaroni, spaghetti, croissants, pannenkoeken. 

 
TOEGESTANE PRODUCTEN: 

Volkoren zuurdesembrood, volkoren matses, gistvrij knäckebröd, volkoren 
rijstwafels, volkoren pasta (probeer ook eens volkoren speltpasta), volkoren 

pannenkoeken zonder gewoon meel, volkoren zuurdesembrood. 
 

 
 
Vlees en Vis 

Koop altijd biologisch vlees, normaal vlees bevat veel resten van hormonen en 
antibiotica omdat dieren dit massaal krijgen toegediend nog niet gesproken over 
de gifstoffen uit het pesticiden voer. Biologisch vlees is zo goed als vrij van deze 
stoffen. Bovendien heeft biologisch vlees minder chemische toevoegingen zoals 
smaakversterkers. Dat klopt minder, dus blijven opletten! 
 

VERBODEN VLEES: 

Varkensvlees, kalfsvlees en alle producten waar kippenseperatorvlees in verwerkt 
zit (frikandellen, knakworsten, kroketten) 

 
TOEGESTAAN VLEES: 

Rund met mate, lam, kip, kalkoen, eend, gans, hert, struisvogel, alle soorten zeevis 
(niet gefrituurd). 

 

 
 
 
Rijst en Aardappelen 

Deze twee koolhydraatrijke voedingsbronnen moet je met mate consumeren.  
 

VERBODEN: 

Witte rijst en witte-rijstproducten 
 

TOEGESTAAN:  

Volkoren rijst, liefst volkoren basmatirijst deze verteerd langzamer. Gekookte 
aardappels maximaal 2x per week. 
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Noten 

Noten zijn supergezond en ik raad je aan rustig 100 gram noten per dag te eten 
voor de vetten en calorieën. Echter eet noten bij voorkeur ongebrand. Als men 
noten verhit, veranderen de gezonde vetten voor een deel in transvetten en vrije 
radicalen en dit wil je dan weer liever niet. 
 

VERBODEN NOTEN:  

Pinda’s, walnoten. 
 

TOEGESTANE NOTEN:  

Amandelen, hazelnoten, pecannoten, paranoten en meer. Liefst ongebrand 
 
 

 
 

Melkproducten 

Melk bevat lactose en dit is een voedingsbodem voor Candida. Ga daarom niet 
onnodig melk drinken maar beperk het tot de gezonde zure melkproducten. 
 

VERBODEN MELKPRODUCTEN:   

Melk, vla, pudding enz. 
 

TOEGESTANE MELKPRODUCTEN: 

Amandelmelk (ongezoet), geitenmelk, biologische sojamelk (niet gezoet), 
Biogarde, geitenkaas, karnemelk, room van koeienmelk, yoghurt 

 
In totaal maximaal 250ml toegestane melkproducten per dag 

 
 

 
 

Groenten 

Eet tijdens het dieet veel meer groenten dan je gewent bent, eet groenten liefst 
zo rauw mogelijk, maak veel salades en eet onbeperkt komkommer, sla, tomaat. 
Koop als het budget het toelaat biologische groente, deze bevatten minder 
bestrijdingsmiddelen. 
 

VERBODEN GROENTEN:  

Alle groenten uit pot en blik, zuurkool, paddenstoelen zoals champignons. 
 

TOEGESTANE GROENTEN:  

Alle groenten, rauwe vers en diepvries mogen onbeperkt gegeten worden, 
bonen en peulvruchten leveren bovendien complexe koolhydraten die tijdens 

het hele dieet zijn toegestaan. 
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Fruit 

 
VERBODEN FRUIT:  

Banaan, druiven, meloen, alle soorten gedroogd fruit (vanwege schimmels) zoals 
rozijnen, dadels, krenten. 

 
TOEGESTAAN FRUIT: 

fruit zo vers mogelijk om schimmels te beperken. Aanraders zijn zure appels, 
sinaasappels, mango, avocado. Fruit met schil altijd schillen i.v.m. de schimmels 

 
 
 

 
 
Vetten 

In tegenstelling tot wat de voedsel fabrikanten ons via de media proberen aan te 
praten zijn verzadigde dierlijke vetten juist gezond. Een mens kan niet zonder 
gezonde vetten, zorg daarom dat je hiervan genoeg binnen krijgt eet je geen 
vlees neem dan kokos olie. Vermeid margarine en bak en braad boters ten alle 
tijden. Deze zijn zeer verzurend, zitten vol e-nummers en synthetische vitaminen!  
 

VERBODEN VETTEN:  

Margarine, bak en braad boter, verhitte zonnebloem en olijf olie 
Voor plantaardige olie behalve kokos olie geld: alleen koud geperst en onverhit. 

 
TOEGESTANE VETTEN OM IN TE BAKKEN:  

Kokosolie (aanrader), Ghee (geklaarde boter), Roomboter (laatste keuze). 
 

TOEGESTANE VETTEN ALLEEN KOUD TE GEBRUIKEN  

LET OP KOOP ALLEEN DE VERGE VERSIES:  

Alle olie behalve walnoot. Denk aan olijfolie, amandelolie, lijnzaadolie, sesamolie. 
 
 

 

 
Drinken 

Drink zoveel mogelijk water, bijna alle dranken in de supermarkt is zoet en dus niet 
toegestaan. Light-drank is ook af te raden, want dat bevat zeer giftige stoffen en 
rommelt met je bloedsuiker. Dus ook geen Cristal clear, Rivella en pepsi max: 
 

VERBODEN DRANKEN:   

Fruitsappen (behalve citroensap), alle soorten frisdranken, alle soorten alcohol, 
dranken met azijn, meer dan 1 kop koffie per dag, melk. Spa rood (verzurend) 

 
TOEGESTANE DRANKEN:  

Water, groene thee, kruidenthee (tip: 7x7 detox thee), sojamelk, geitenmelk, zelf 
gemaakte eiwitshakes of smoothies met groente en vanaf 12 weken zuur fruit. 
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Voedingssupplementen vitaminen 

Vitamines zijn essentieel om je immuunsysteem te helpen. Maar kijk hier heel goed 
mee uit. Alle supermarkt vitaminen en drogisterijen zijn chemisch. Bijvoorbeeld 
Ascorbinezuur/Vitamine C. Dit word nagemaakt van echte vitamine C maar het 
nadeel van deze, en alle andere ‘nep’ vitamines is dat het lichaam geen 
onderscheid maakt en ze wel opneemt en ze plaatst op de plekken waar ze 
nodig zijn. En hier zit het probleem, ze werken VEEL minder goed dan echte 
natuurlijke vitaminen. En omdat het lichaam verzadigt raakt met deze chemische 
vitaminen belemmert het de opname van natuurlijke vitaminen. En hier krijgen we 
al veel te weinig van binnen. Vermijd daarom alle toegevoegde vitaminen aan 
voeding indien mogelijk. Slik geen vitamine ‘pillen’ dit bevat ALTIJD chemische 
vitaminnen, ook al staat er een mooie sinaasappel op jet potje echte natuurlijke 
vitamine C is helemaal niet te isoleren. Vitamine C kan je alleen als toevoeging 
nemen in de vorm van acerola poeder. Vitamine B12 is ook iets wat veel mensen 
een tekort aan hebben. Een goede natuurlijke B12 vind je op Candidatotaal.nl 
 
 

VERBODEN VOEDINGSSUPPLEMENTEN:  

Alle normale Multivitaminen zoals Davitamon, bruistabletten, vitaminepillen met 
zoetstoffen, andere voedingssupplementen met gist tevens vermijden. 

 
TOEGESTANE VOEDINGSSUPPLEMENTEN: 

Alle 100% natuurlijke vitaminen. Natuurlijke vitamine supplementen herkennen is 
heel moeilijk weet dus wat je doet anders werkt het aanrechten bij twijfels over 

een product mag je contact met mij opnemen dan kan ik er naar kijken. 
Vitamine C  hoef je niet los te supplementen dit zit al 500% ADH in PHDETOX 
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Tijdsduur dieet en dosering supplementen 

 
Ik heb twee varianten gemaakt. Een voor de 
Candida-patiënten die nog maar kort klachten 
hebben tot 1 jaar, en een voor de mensen die 
al jaren chronisch ziek zijn door Candida.  Zoals 
je kunt zien kun je, hoe erg je ook ziek bent, al 
binnen 6 maanden genezen zijn van Candida 
en dus het grootste gedeelte van je klachten 
en kun je bijna alles weer eten wat je voorheen 

at. Natuurlijk wil je voorkomen dat je opnieuw ziek wordt. Kijk  daarom uit met 
suiker, medicijnen en antibiotica. Na je genezing kun je producten met suiker 
gewoon weer nemen maar gebruikt het met verzond verstand, als jij gaat leven 
op een dieet van chips koekjes en cola dan gaat het vroeg of laat weer fout. 
Zolang je de de darmbacterie-balans in je darmen niet opnieuw verstoort, komt 
de chronische Candida-infectie als het goed is niet meer terug. Dat wil niet 
zeggen dat Candida in de darmen niet terug kan komen. Want via onze voeding 
en de lucht zullen onze darmen vroeg of laat opnieuw besmet raken met 
Candida omdat het een in de natuur voorkomende schimmel is. Dan kan het 
probleem van voor af aan beginnen. Omdat mensen die eenmaal een Candida 
infectie hebben gehad hier extra gevoelig voor zijn is het aan te raden nog een 
langere tijd een lage dosis Candicure te blijven gebruiken, en zo snel als klachten 
terug komen of je te maken krijgt met griep de dosis tijdelijk te verhogen zodat 
schimmels zoals Candida minimaal kunnen profiteren van het griep virus. En 
PHDETOX is voor iedereen een aanrader. Ik ben van mening dat Zeoliet, Vitamine 
C en MSM in elk keuken kastje thuis horen het zijn naast natuurlijke B12 mijn 
absolute favorieten aller tijden die zonder enkele bijwerkingen dagelijks gebruikt 
kunnen worden. En geloof me, ik heb een boel geëxperimenteerd om tot deze 
conclusie te komen. Het zijn stuk voor stuk enorm waardevolle natuurlijke 
elementen. Onmisbaar in deze tijd want anno 2014 word ons lichaam vanuit zo 
enorm veel kanten bestookt met giftige chemicaliën, niet alleen uit voeding 
maar ook in verpakkingsmaterialen, kleding, verf, vloerbedekking/liminaat enz 
enz. voor wie meer wil weten lees de pocket gids: ‘Gif in en om uw huis’ van 
Boulilon uitgeverij, ja dezelfde als die van ‘Wat zit er in uw eten’ over E-nummers. 
Heel waardevol wat deze mensen doen. Elke dag voor preventief onderhoud 
een lage dosis PHDETOX nemen zal een enorm verschil maken in hoe jij je voelt, 
dit zal je zelf snel genoeg merken! 
 
Nog twee algemene tips: als je nou een keer diarree hebt gehad, vermijd dan 
24u lang suiker en neem drie dagen twee maal 2 capsules probotica en 
Candicure. Moet je antibiotica slikken voor een ontsteking die NIET vanzelf 
overgaat. Neem dan naast de antibiotica elke dag tijdens de kuur ook twee 
maal 2 capsules probiotica en Candicure, vermeid suiker. En na de kuur minimaal 
één week lang elke dag twee keer 1 capsule Candicure en probitotica + nog 
drie dagen lang geen suiker. Houd dit vol tot minstens 5 dagen na de kuur. Zo 
voorkom je Candida-infectie krijgt. Dit geldt uiteraard voor iedereen, dus ook 
voor degenen die nooit eerder een Candida-infectie hebben gehad, want zoals 
je weet, Candida in gistvorm is in elk menselijk darmstelsel aanwezig.  
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Beginnende Candida infectie: klachten tot 1 jaar aanwezig 

 

Duur Candida totaal plan dieet zoals toegelicht in dit boek = 4 maanden 
Geen suiker, geen gist brood, geen witmeel producten, toegestane zuivel 
maximaal 250ml per dag, geen zoet fruit en met sterke mate aardappels zoals 
uitgebreid toegelicht in dit boek. Let op straling, let op E-nummers. Let op: ook bij 
vroegtijdige verbetering je aan deze 4 maanden houden vanwege de 
blastospore. Ik weet hoe verleidelijk het is te stoppen zo snel als je resultaat hebt 
bereikt maar stop je te vroeg dan krijg je gegarandeerd een terug val. 
 
Tijdens het dieet plan: Twee keer per dag, bij voorkeur bij het ontbijt en avond 
eten 2 capsules Candicure met water in nemen. Voor ontgiften en ontzuren één 
eetlepel PHDETOX oplossen in een vol glas water. Gedurende de hele dag 
minimaal 2 liter water drinken. Twijfel je of je dit wel doet? Zet dan een kan met 2 
liter water in de koelkast elke dag en zorg dat hij aan het eind van de dag leeg is. 
Let op DIT IS BELANGRIJK. Ophoping van vrijgekomen afvalstoffen doet meer 
kwaad dan goed, wen er aan voldoende water te drinken en controleer hier op 
indien nodig. 

 
Na het Candida totaal plan dieet: nog voor minimaal twee 
maanden twee maal daags 1 capsule Candicure met 
water in nemen. Dit gevolgen van een nieuwe besmetting 
met Candida die helaas ook op/in voedsel voorkomt te 
beperken. Een gezond immuun systeem zal deze Candida 
doden en zorgt dus niet voor een nieuwe chronische 
infectie. Je bent straks over 4 maanden Candida vrij, maar 

nog wel herstellende van de jaren lange belasting door Candida. Gebruik daarin 
ook nog minimaal twee maanden theelepel PHDETOX per dag. Dit blijft je 
immuun systeem ondersteunen en je lichaam ontzuren en ontgiften. Na deze 
twee maanden gebruiken naar eigen behoefte. Ik gebruik zelf de producten nu 
gecombineerd in PHDETOX al jaren omdat ik me er goed bij voel en in 
tegenstelling tot een loos vitamine supplement duidelijk verschil merk wanneer ik 
het enkele maanden niet gebruik. Ook als ik diarree heb gehad of griep heb pak 
ik een verhoogde dosis Candicure en Probactirol er bij. Of  jij doet is helemaal 
aan jou maar het is natuurlijk zonde om veel tijd en moeite te investeren om 
vervolgens een half jaar later door een flinke griep of kleinschalige voedsel 
vergiftiging het risico te lopen dat je Candida infectie terug komt. En geloof me, 
als je eenmaal uit de hel bent die Candida van je leven maakt doe je alles om te 
voorkomen dat je daar weer naar terug moet. Als je je aan de dieet voorschriften 
houdt ben je gegarandeerd binnen 4 maanden Candida vrij. Wil je persoonlijke 
begeleiding van mij inclusief onbeperkte e-mail support, een straling onderzoek in 
je huis/slaapkamer kijk dan hier: http://doktercandida.nl/candida-bloed-
onderzoek Een juist diagnose is de basis van een juiste behandeling. Ik steek veel 
tijd in de mensen die ik persoonlijk begeleid voor in verhouding tot andere 
coaches zeer lage kosten. Ondanks dat garandeer ik mensen waar ik persoonlijk 
mee werk dat ze binnen 6 maanden in het bloed aantoonbaar en voor hun 
voelbaar van hun Candida af zijn. Fitter en gezonder zijn. Zo niet? Dan betaal ik 
ze elke euro besteed aan consult/bloed/straling onderzoek terug, simpel zat! 
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Chronische Candida infectie: langer dan 1 jaar aanwezig 

 

Duur Candida totaal plan dieet zoals toegelicht in dit boek = 6 maanden 
Geen suiker, geen gist brood, geen witmeel producten, toegestane zuivel 
maximaal 250ml per dag, geen zoet fruit en met sterke mate aardappels zoals 
uitgebreid toegelicht in dit boek. Let op straling, let op E-nummers. Let op: ook bij 
vroegtijdige verbetering je aan deze 6 maanden houden vanwege de 
blastospore. Ik weet hoe verleidelijk het is te stoppen zo snel als je resultaat hebt 
bereikt maar stop je te vroeg dan krijg je gegarandeerd een terug val. 
 
Tijdens het dieet plan: Twee keer per dag, bij voorkeur bij het ontbijt en avond 
eten 2 capsules Candicure met water in nemen. Voor ontgiften en ontzuren één 
eetlepel PHDETOX oplossen in een vol glas water. Gedurende de hele dag 
minimaal 2 liter water drinken. Twijfel je of je dit wel doet? Zet dan een kan met 2 
liter water in de koelkast elke dag en zorg dat hij aan het eind van de dag leeg is. 
Let op DIT IS BELANGRIJK. Ophoping van vrijgekomen afvalstoffen doet meer 
kwaad dan goed, wen er aan voldoende water te drinken en controleer hier op 
indien nodig. 

 
Na het Candida totaal plan dieet: nog voor minimaal twee 
maanden twee maal daags 1 capsule Candicure met 
water in nemen. Dit gevolgen van een nieuwe besmetting 
met Candida die helaas ook op/in voedsel voorkomt te 
beperken. Een gezond immuun systeem zal deze Candida 
doden en zorgt dus niet voor een nieuwe chronische 
infectie. Je bent straks over 6 maanden Candida vrij, maar 

nog wel herstellende van de jaren lange belasting door Candida. Gebruik daarin 
ook nog minimaal twee maanden theelepel PHDETOX per dag. Dit blijft je 
immuun systeem ondersteunen en je lichaam ontzuren en ontgiften. Na deze 
twee maanden gebruiken naar eigen behoefte. Ik gebruik zelf de producten nu 
gecombineerd in PHDETOX al jaren omdat ik me er goed bij voel en in 
tegenstelling tot een loos vitamine supplement duidelijk verschil merk wanneer ik 
het enkele maanden niet gebruik. Ook als ik diarree heb gehad of griep heb pak 
ik een verhoogde dosis Candicure en Probactirol er bij. Of  jij doet is helemaal 
aan jou maar het is natuurlijk zonde om veel tijd en moeite te investeren om 
vervolgens een half jaar later door een flinke griep of kleinschalige voedsel 
vergiftiging het risico te lopen dat je Candida infectie terug komt. En geloof me, 
als je eenmaal uit de hel bent die Candida van je leven maakt doe je alles om te 
voorkomen dat je daar weer naar terug moet. Als je je aan de dieet voorschriften 
houdt ben je gegarandeerd binnen 6 maanden Candida vrij. Wil je persoonlijke 
begeleiding van mij inclusief onbeperkte e-mail support, een straling onderzoek in 
je huis/slaapkamer kijk dan hier: http://doktercandida.nl/candida-bloed-
onderzoek Een juist diagnose is de basis van een juiste behandeling. Ik steek veel 
tijd in de mensen die ik persoonlijk begeleid voor in verhouding tot andere 
coaches zeer lage kosten. Ondanks dat garandeer ik mensen waar ik persoonlijk 
mee werk dat ze binnen 6 maanden in het bloed aantoonbaar en voor hun 
voelbaar van hun Candida af zijn. Fitter en gezonder zijn. Zo niet? Dan betaal ik 
ze elke euro besteed aan consult/bloed/straling onderzoek terug, simpel zat! 
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Schadelijkste E-nummers 

 

Er zijn een aantal e-nummers zo 
giftig en schadelijk voor ons dat 
deze uit je hoofd leren of uit 
printen en mee nemen terwijl je 
boodschappen gaat doen 
helaas noodzakelijk is. Wil je 
gezonder leven, minder ziek zijn, 
herstellen van Candida? Dan 
gaat er geen product door je 
hand waar je niet van weet wat 
er in zit want wat eet je nou 
eigenlijk? Vertrouw NIET op de 
overheid dat alles veilig is. 

Stoffen worden nauwelijks getest en de overheid test elke stof individueel. Wie 
vroeger wel eens een les scheikunde heeft gehad weet dat verschillende 
chemicaliën elkaar kunnen beïnvloeden als je ze combineert en dit kan gevaarlijk 
zijn. GEEN ENKEL E-NUMMER word getest op Combinatie met andere e-nummers 
of chemicaliën afkomstig van bereidingsprocessen van voorverpakt voedsel. Van 
je boodschappenlijst noteren noodzakelijk is. Hieronder volgt een lijst met of 
giftige, of darmflora verstorende e-nummers en hun synoniemen die het e-
nummer vaak verdoezelen. Dit noemen ze clean labeling. Dit is trouwens een vak 
apart en er zijn zelfs speciale bedrijven gespecialiseerd in het zo goed mogelijk 
voor de gek houden van de consument. Want steeds meer mensen letten op die 
e-nummers dus vermelden ze het gewoon als natuurlijk lijkende ingrediënten trap 
hier niet in. Hieronder alle E-nummers die bijdragen aan Candida en de 
behandeling in de weg zullen zitten. 
 
Pas op met aroma/aroma’s dit is een bekende manier om E-nummers te 
verdoezelen. Aroma fabrikanten mogen namelijk gebruik maken van diverse e-
nummers en dan staat op de verpakking van een pak drinken bijvoorbeeld enkel: 
Aroma. Dit kan net zoals met broodverbeteraar als ingrediënt bij brood werkelijk 
van alles zijn je hebt geen idee. Persoonlijk vermeid ik daarom ook alle Aroma’s. 
Het is dus niet zo dat dit puur gebruikt woord voor de smaak, het woord 
suggereert dit wel dat klopt, een van de vele misleidingen van de voedsel 
industrie waar we mee moeten leren omgaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Het Candida Totaal Plan – DokterCandida.nl Pagina 103 

 

 
Smaakversterkers (E620-E650) 
Smaakversterkers versterken de natuurlijke smaak van een product, terwijl ze uit 
zichzelf weinig of geen smaak hebben. Smaakversterkers worden vaak gebruikt in 
producten van de categorieën instant sauzen, vleesconserven, instant soep, 
instant maaltijden, bouillon, vleesbereidingen en chips 
 
E-nummers: 

 
E620 (Glutaminezuur, Glutamaat, Glutacid, Glutaton, Glutaminol) 
E621 (Mononatriumglutamaat, MSG, Natriumglutamaat, Ve-tsin) 
E622 (Monokaliumglutamaat, Monokalium L-glutamaat monohydraat) 
E623 (Calciumdiglutamaat, Monocalcium Di-L-glutamaat) 
E624 (Monoammoniumglutamaat, Ammoniumglutamaat) 
E625 (Magnesiumdiglutamaat, Monomagnesium Di-L-glutamaat Tetrahydraat) 
E626 (Guanylzuur, GMP) 
E627 (Natriumguanylaat, Dinatriumguanylaat, Natriumzouten van guanylzuur) 
E628 (Kaliumguanylaat, Kaliumzouten van guanylzuur, Dikaliumguanylaat) 
E629 (Calciumguanylaat, Calciumzouten van guanylzuur, Calcium-5'-guanylaat) 
E630 (Inosinezuur, 5'-inosinezuur, IMP) 
E630 van plantaardige oorsprong (Inosinezuur) 
E631 (Dinatriuminosinaat, Natriumzouten van inosinezuur, Inosine-5'natriumfosfaat) 
E631 van plantaardige oorsprong (Plantaardig dinatriuminosinaat,   
E632 (Dikaliuminosinaat, Kaliumzouten van inosinezuur) 
E632 (Dikaliuminosinaat, Kaliumzouten van inosinezuur) 
E633 (Calciuminosinaat, Calciumzouten van inosinezuur, Calcium-5'-inosinaat) 
E633 van plantaardige oorsprong (Plantaardig calciuminosinaat, Calciumzouten) 
E634 (Calcium-5'-ribonucleotiden, Calciumribonucleotiden) 
E635 (Dinatrium-5'-ribonucleotiden, Natriumribonucleotiden, Natrium-5') 
E640 (Glycines) 
E640i (Glycine, Aminoazijnzuur, Glycocoll, Glycosthene) 
E640ii (Natriumglycinaat) 
E650 (Zinkacetaat) 
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Zoetstoffen (E950-E967 + E420-E421) 

Zoetstoffen worden vaak gebruikt in producten van de categorieën kauwgom, 
cake en taart, zoetstof, pepermunt en pastilles, oplosdrank, borrelhapjes, yoghurt 
met vruchten, wafels, drinkyoghurt en frisdrank 
 
E-nummers 

 
E420 (Sorbitol, Sorbitolstroop, Sorbitolsiroop, Dulcitol, Glucitol) 
E421 (Mannitol) 
E950 (Acesulfaam-K, Kalium acesulfaam) 
E951 (Aspartaam) 
E952 (Cyclamaat, Cyclaamzuur, Natriumcyclamaat) 
E953 (Isomalt, Isomaltitol, Palatinose, Palatinit) 
E954 (Sacharine, Natriumsacharinaat) 
E955 (Sucralose) 
E957 (Thaumatine) 
E959 (Neohesperidine-DC) 
E962 (Zout van aspartaam en acesulfaam) 
E965 (Maltitolen) 
E965i (Maltitol) 
E965ii (Maltitolstroop, Maltitolstrooppoeder) 
E966 (Lactitol) 
E967 (Xylitol) 
E968 (Erythritol) 
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Overige E-nummers 

 

E407 (Carrageen, Carragenaat).  
Stof uit een natuurlijke bron (rood zeewier) maar ontsteekt de darmwand. 
Bewezen veroorzaker van darmpoliepen (Candida gezwellen) die tot 
darmkanker kunnen leiden. Absoluut vermeiden dus! 
 
E331 (Natriumcitraat). Oorspronkelijk was dit een extract uit zuur fruit maar deze 
tijden zijn voorbij. Nu wordt het gemaakt met behulp van de schimmel aspergillus 
niger en bevat toxische stoffen door deze schimmel uitgescheden dit helpt de 
Candida + mensen met Candida sterk op kunnen reageren. Tevens in verband 
gebracht met vorming van kanker. Tevens kanker verwekkend en daarom 
vermeiden uit deze categorie: E321+322 
 
E102 (CI 19140, Food Yellow 4, Acid Yellow 23 en Amarillo) gele kleurstof 
veroorzaakt eczeem, in verband gebracht met ADHD, kanker. (wat een 
verassende combinatie zit u de link?) is trouwens om die redenen verboden in  
Noorwegen en Finland. 
 
E131 (Patentblauw V) is een donkerblauwe kleurstof bij ratten kanker verwekkend. 
en kan bij mensen bewezen leiden tot spierspasmen, hyperactiviteit, netelroos en 
eczeem, lage bloeddruk, misselijkheid en trillen. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



Het Candida Totaal Plan – DokterCandida.nl Pagina 106 

 

Glycemische Index en Glycemische Lading 

 

Koolhydraten worden door het lichaam afgebroken tot glucosemoleculen (lees 
suiker). Onder koolhydraten vallen alle vormen van meel en suiker. Deze 
zogenaamde glucosemoleculen komen in het bloed terecht en worden vervoerd 
naar lichaamscellen om deze te voorzien van energie. Insuline is een hormoon 
die jouw lichaam aanmaakt om de bloedsuikerspiegel binnen bepaalde 
waarden te houden. Dit hormoon werkt samen met je spieren. Spieren zijn 
namelijk de opslagtanks van suiker. De hoeveelheid insuline in je bloed bepaalt of 
jouw spieren de suiker opslaan, of juist extra suiker aan het bloed afgeven.  

Suiker is het meest geraffineerde koolhydraat en bevat erg veel 
glucosemoleculen waardoor het de glucosespiegel erg snel doet stijgen. Omdat 
suiker heel makkelijk wordt omgezet in bloedsuiker en bloedsuiker als 
voedingsbodem voor Chronische candida dient is het in het Candida Totaal Plan 
verboden. Andere voedingsbronnen zoals volkorenmeelproducten zijn veel 
minder snel om te zetten in bloedsuiker en vormen niet zoals normale suiker direct 
in de darmen al een voedingsbodem voor candida. De suikers van 
volkorenmeelproducten en niet geraffineerde suiker producten zoals de suiker in 
fruit komt veel geleidelijker in je bloed, waardoor je lichaam te tijd heeft ze te 

verbranden in plaats van op te slaan in je 
spieren.  Je wilt het suikerpeil in je bloed en in je 
spieren laag houden. Want anders kweek je 
gewoon één groot vreetfestijn voor de Candida-
schimmels. Daarom mag je wel langzame 
koolhydraten eten. Maar liever geen snelle 
koolhydraten die eerst een suikerpiek in je bloed 
veroorzaken en daarna een langdurige 
suikerpiek in je spieren. Als je gewone suiker 
gebruikt, heeft je lichaam snel veel insuline nodig 
om de bloedsuikerspiegel te stabiliseren. 
 

De hoeveelheid insuline die daarvoor nodig is wordt in een getal uitgedrukt in de 
glycemische index.  De glycemische index geeft aan hoe sterk de 
bloedsuikerspiegel stijgt na het eten van een bepaald voedingsmiddel. Voor 
ieder voedingsmiddel is de glycemische waarde vastgesteld.  
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Dit is niet het enige waar je rekening mee moet houden. Het is niet alleen hoe 
snel, maar ook belangrijk hoeveel bloedsuiker in totaal vrijkomt in het bloed door 
het eten van een bepaalt product. Dit geven we aan met ‘glycemische lading’. 
De waarde van de glycemische lading is een mix tussen de index en de totale 
hoeveelheid suiker. En geeft het beste weer wat een bepaalde voeding nu in 
totaal doet met het suiker gehalte in je lichaam.   Waar je als je candida hebt dus 
ook op moet letten is voedingsstoffen eten met een lage glycemische lading. 
   
 
Hoe wordt de glycemische index van een voedingsmiddel bepaald?  
Eerst geeft men een aantal proefpersonen een bepaalde hoeveelheid pure 
glucose (bloedsuiker). De snelheid van de stijging in hun bloedsuikerspiegel wordt 
gemeten en gelijkgesteld met het getal 100. Daarna wordt dit herhaald, maar 
dan telkens met andere voedingsmiddelen. De glucosewaardes van 
verschillende voedingsmiddelen zijn uitgezet in de glycemische index. Deze index 
drukt de stijging van de bloedsuikerspiegel uit in verhouding tot de stijging die de 
glucose veroorzaakt, uitgezet in de tijd. 

Hoe sneller het eten van de genoemde 
voedingsmiddelen leidt tot het stijgen van de 
bloedglucosewaarde, hoe hoger de glycemische 
index-waarde is. En hoe sneller je insuline nodig 
hebt om de zaak te stabiliseren (de suiker opslaan 
in je spieren), hoe groter de suikerpiek is, hoe groter 
de Candida feestmaaltijd is. Hoe hoger de 
glycemische lading is, hoe langer he feestmaal 
duurt.  

Tot slot daarom een lijst waarin je van veel voedingsmiddelen kan zien wat de 
glycemische index is van dat voedingsmiddel (dus hoe snel je bloedsuiker er van 
stijgt) en tevens wat de totale glycemische lading is van 1 portie van dat 
voedingsmiddel. Dit laatste is op lange termijn het belangrijkst, omdat deze 
waarde bepaalt hoeveel suiker er totaal in je bloed komt na eten van een portie 
van dit voedings middel. 
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zoetmiddelen 
   

glucose 100 10 gr 10 

sucrose 70 10 gr 7 

honing 70 10 gr 3 

lactose 45 10 gr 5 

fructose 20 10 gr 2 

    

tussendoortjes    

Evergreen met krenten (Lu) 66 ± 12 38 gr 14 

popcorn (zonder suiker) 65 20 gr 8 

gebak 60 57 gr 15 

chips 55 50 gr 11 

chocoladereep (melk) 45 50 gr 12 

chocoladereep (puur >70% cacao) 22 50 gr 6,5 

pinda's  15 50 gr 1 

    

    

dranken    

bier 110 250 gr 14 

cola drinks 70 250 gr 19 

sinaasappelsap (ongezoet) 50 ± 10  250 gr 13 

grapefruitsap (ongezoet) 48 250 gr 11 

appelsap (ongezoet) 40 250 gr 12 

tomatensap 40 250 gr 4 

 
 

   

    

graanproducten 
   

gierst 70 150 gr 25 

couscous (5 min. gekookt) 65 150 gr 23 

rijst (bruin parboiled, 20 min. 
gekookt) 

65 150 gr 23 

rijst (basmati, 10 min. gekookt) 55 150 gr 21 

boekweit 55 150 gr 16 

    

bulghur 48 150 gr 12 

spaghetti (wit, 10-15 min. gekookt) 45 180 gr 21 

spaghetti (volkoren, gem. gekookt) 35 180 gr 15 

quinoa 35 150 gr 9,5 
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graanproducten 
   

tarwebrood wit 95 30 gr 15  

tarwebrood volkoren 70 30 gr 9  

Volkoren muesli 55 30 gr 10  

roggebrood (volkoren) 60 30 gr 8  

maïzena 70 15 gr 9,25 

Cornflakes (met suiker) 85 30 gr  21  

melba toast 70 30 gr 16 

arrowroot 63 15 gr 8 

    

    

    

    

    

    

peulvruchten 
   

bruine bonen 40 150 gr 6,5 

bruine linzen 30 150 gr 8 

kikkererwten 30 150 gr 10 

groene linzen 22 150 gr 5,5 

spliterwten 22 150 gr 7,5 

    

Aardappelen 
   

frieten 95 150 gr 22 

aardappelen (gebakken) 85 150 gr 26 

aardappelpuree uit zakje 85 150 gr 17 

aardappelen gekookt 60 150 gr 14 
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Groentes 

wortel gekookt 85 100 gr 6 

tuinboon 80 100 gr 5,5 

pompoen 75 100 gr 5 

meiknolletjes 70 100 gr 2 

bieten 65 100 gr 5 

bataat 50 100 gr 10 

doperwt (vers) 40 100 gr 4 

wortel rauw 35 100 gr 2,5 

sperziebonen 30 100 gr 1,5 

 
bladgroente, alle soorten sla, kool,  

   

ui, tomaten, , paprika, broccoli    

 
10 of 
lager 

100 gr 1 of minder 

 
 

   

Fruit (vers) 
   

meloen 80 120 gr 7,5 

ananas 61 120 gr 7 

abrikozen 57 120 gr 5 

kiwi 55 120 gr 6 

banaan 53 120 gr 12 

mango 54 120 gr 8 

druiven 45 120 gr 8 

grapefruit 45 120 gr 8 

sinasappel 43 120 gr 5 

perzik 50 120 gr 6 

appel 40 120 gr 6 

peer 40 120 gr 4 

aardbei 45 120 gr 1 

pruimen 45 120 gr 6 

kersen 20 120 gr 3 
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gedroogd fruit 

dadels 120 60 gr 45 

rozijnen 70 60 gr 30 

vijgen 61 60 gr 16 

abrikozen 31 60 gr 9 

appeltjes 29 60 gr 10 

pruimen 29 60 gr 10 

    

jam ('klassiek') 70 20 gr 10 

fruitbeleg (jam zonder toegevoegde 
suiker) 

30 20 gr 2,5 

    

Zuivel producten 
   

volle yoghurt 35 200 gr 4 

magere yoghurt 35 200 gr 5 

magere melk 30 250 gr 5 

volle melk 27 250 gr 4 

Vla soorten met suiker 63 250 gr 12 

Bron GL index table: R. Mendosa. Revised international table of glycemic index (GI) and glycemic load (GL)  
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Zuur-base voedingsoverzicht  

In onderstaand overzicht is van de voedingsmiddelen aangegeven in welke mate deze verzurend 
of ontzurend: alkalisch/basisch werken. Het is trouwens niet zo dat zuur smakende voeding ook een 
zuur vormt in het lichaam. Het is ook niet zo dat verzurende voeding ongezond is, maar te veel wel 
want verzuurd ons lichaam, en een zuur lichaam is ideaal voor Candida. Het gaat allemaal om de 
balans, alkalisch compenseert verzurend. Eet, voor een goede balans, 70% alkalisch en maximaal 
30% zuurvormend, en dit geld niet alleen voor mensen met Candida, maar voor iedereen die 

gezond wil worden, zijn, blijven. 
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Candida zelftest 

 

 

 

Voor deze eerste 14 algemene vragen geef je 10 punten voor iedere vraag met ja 

beantwoord en 0 punten voor vragen met nee beantwoord. 

 

1. Heb je vaker antibiotica gebruikt? 

2. Raak je geïrriteerd door chemische stoffen, parfums, insecticiden, luchtverfrissers, 

enzovoort? 

3. Verergeren je klachten op mistige, vochtige dagen of op vochtige plaatsen? 

4. Heb je hormoonpreparaten zoals Viagra of de anticonceptiepil gebruikt? 

5. Heb je ooit zwemmerseczeem, een kalknagel, ringworm, of andere schimmelinfecties gehad? 

6. Ben je dol op zoet eten? 

7. Heb je cortison-medicijnen gebruikt zoals Prednison, Decadron, Dexamethason? 

8. Voel je je wazig als je een paar uur niet eet? 

9. Houd je veel van brood of van meelgerechten zoals pasta? 

10. Drink je regelmatig alcoholische dranken? 

11. Is je bloed onderzocht en kwam daar niets bijzonders uit? 

12. Ben je gevoelig voor straling  zoals het bellen met mobiele telefoons of voor WIFI van 

laptops? 

13. Heb je vaker dan 1 keer per jaar of langer dan 10 dagen per jaar last van hooikoorts of 

verkoudheid? 

14. Heb je in de afgelopen 4 jaar 2 keer of vaker griep gehad? 
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Symptoom vragen. Geef nu 0, 2 of 4 punten per vraag. 

Geef 0 punten voor symptomen die nu niet bij u van toepassing zijn; 

Geef 2 punten voor symptomen die soms bij u van toepassing zijn 

Geef 4 punten voor symptomen die regelmatig bij u van toepassing zijn 

 

 

1. Vermoeidheid/lusteloosheid; 

2. Slecht kortetermijngeheugen; 

3. Concentratieproblemen; 

4. Depressief zonder reden; 

5. Spierpijnen/verzuring; 

6. Spierzwakte of gevoel van verlamming; 

7. Pijn of zwelling van de gewrichten; 

8. Buikpijnen of buikkrampen; 

9. Geïrriteerde droge keel/vast slijm in keel (schrapen van keel); 

10. Verstopping of diarree; 

11. Vaginale afscheiding of jeuk (witte vloed); 

12. Gevoelige urineweg in de penis; 

13. Wazig zien, vlekken voor de ogen; 

14. Snel geïrriteerd raken; 

15. Veelvuldige stemmingswisselingen; 

16. Constant een lichte hoofdpijn; 

17. Migraine aanvallen; 

18. Wattig/Dottig opgeblazen gevoel in hoofd 
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19. Evenwichtsstoornissen/duizeligheid; 

20. Voorhoofdsholteontsteking gehad; 

21. Moeilijk op gang komen in de morgen; 

22. Wakker worden na een paar uur slaap; 

23. Onverklaarbare jeuk; 

24. Huidaandoeningen zoals koortslip en acne; 

25. Opgeblazen gevoel in de buik; 

26. Winderigheid; 

27. Branderig gevoel bij plassen; 

28. Slijm bij de ontlasting; 

29. Droge mond; 

30. Het vaak onverklaarbaar koud of warm hebben; 

31. Slechte adem; 

32. Neusverstopping of natte neus; 

33. Vaak of snel niezen (stofgevoelig); 

34. Regelmatig hoesten; 

35. Kortademigheid; 

36. Gevoelige blaas of vaak plassen; 

37. Vlekken zien; 

38. Brandende of vermoeide ogen; 

39. Oorpijn, doofheid of vocht in de oren; 

40. Grote gewichtsveranderingen zonder dieet; 

41. Niet kunnen afvallen of aankomen; 
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42. Honger tussen de maaltijden door of  ‘s nachts; 

43. Voedselallergieën; 

44. Een witte of geel beslagen tong ’s morgens; 

45. Regelmatig koude handen of voeten; 

46. Moeilijk gevoel met slikken/brok in de keel; 

47. Huilbuien; 

48. Slapeloosheid; 

49. Angsten en over bezorgdheid; 

50. Overactiviteit (vooral bij kinderen); 

51. Ontstoken tandvlees; 

52. Snel blauwe plekken hebben; 

53. Veel last van zweet (ook in bed). 

54. Onrustige benen 

55. Zenuwtrekken (ook in het gezicht) 

56. Onverklaarbare hoge hartslag in rust toestand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het Candida Totaal Plan – DokterCandida.nl Pagina 117 

 

 

 

De uitslag: 

 

 

0 tot 40 punten: Dit is volkomen normaal, iedereen heeft wel eens ergens last van en je hebt 

geen Candida infectie! 

 

41 tot 80 punten: Dit is niet zoals het hoort maar niet gelijk verontrustend. Wel adviseer ik je 

naar de huisarts te gaan en je bloed te laten onderzoeken op ontstekingen, ijzer- en 

vitaminegebrek. Als hier niets uitkomt, onderzoek dan of je de ziekte van Lyme (tekenbeet) 

hebt. Als je dit al hebt gedaan en de uitslag was negatief en kan de Arts niet vinden dan kan 

het verstandig zijn het bloed door mij op Candida te laten onderzoeken om dit met zekerheid 

uit te sluiten. 

 

81 tot 140 punten: Dit klinkt als een uit de hand lopende situatie. Er is een grote kans op 

Candida, om hier zeker van te zijn raad is een bloed onderzoek noodzakelijk. Meer informatie 

hier over vind je op mijn website: 

http://doktercandida.nl/candida-bloed-onderzoek 

Meer dan 80 punten op deze test en een gezond lichaam gaan niet samen ik hoop dat je 

begrijpt dat dit niet normaal is. Dus hoe dan ook er moet actie ondernomen worden om te 

voorkomen dat het verder uit de hand loopt. Indien we Candida aantreffen houd je dan 

minimaal 4 maanden aan het Candida Totaal plan + dieet. Het is verstandig je dieet te 

ondersteunen met een supplement wat diep in je hele lichaam werkt zoals Candicure. En om te 

ontgiften en ontzuren met PHDETOX. Feit is, actie is nodig! Ik zou je daarom willen adviseren 

de Diagnose pagina door te nemen indien je dit nog niet hebt gedaan. 
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141 punten of meer: Dit klinkt als een uit de hand gelopen situatie, de kans dat je problemen 

worden veroorzaakt door een simpel vitamine- of ijzertekort zijn verwaarloosbaar. Laat het niet 

zitten met een diagnoses zoals ME/Chronisch vermoeidheid syndroom of Fibromyalgie of een 

arts die beweerd dat je gezond bent en hier maar mee moet leren leven. Bovenstaande zijn 

symptomen van een dieper liggend probleem en hier moet je aan werken en als je hier al jaren 

meer rond loopt dit zal het echt niet meer vanzelf over gaan.   

Je zal actie moeten ondernemen als je beter wil worden en je energie weer terug wil krijgen. 

Dit vereist discipline voor het dieet. Ook zal je wat moeten investering in een goed supplement 

en zou ik je graag zien voor een bloed onderzoek. Dit kan al vanaf 50 euro. Tijdens het 

onderzoek neem ik uitgebreid de tijd om jou en je geschiedenis te leren kennen zodat we geen 

dingen over het hoofd zien. Want Candida kan tot veel andere problemen leiden die ook 

aandacht nodig kunnen zijn. Dit is te complex allemaal om hier te vermelden. 

Ik wil je graag verder helpen met mijn kennis over Candida en andere oorzaken die soort 

gelijke problemen kunnen veroorzaken maar we moeten eerst uitsluiten of je wel of niet 

Candida in het bloed hebt. Dit kunnen kan ik voor je doen met een bloed onderzoek.  Als je dit 

niet wilt of niet kan betalen kan je natuurlijk ook zonder diagnose starten met het Candida 

totaal plan. Maar besef wel dat dit zonder goede begeleiding geen makkelijk opgave is. Als je 

meer dan 150 punten hebt is zal je 6 maanden je aan de richtlijnen van het Candida totaal plan 

houden. Feit is, actie is nodig dus wat je ook doet, doe iets! En ik 

wil me nergens mee bemoeien maar ik doe  het toch: met zo 

veel klachten door het leven gaan is niet ‘normaal’. Candida gaat 

in dit stadium niet meer vanzelf over. Maar met de juiste aanpak 

kan ook jij weer 100% herstellen van Candida. En als je mij jou 

laat begeleiden garandeer ik je dit, lees de diagnose pagina maar 

eens door voor meer info of als je nog twijfelt. 
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Dit is het einde van het E-book ‘het Candida Totaal plan’ 

 

Ik heb ter aanvulling op het dieet speciaal voor de webwinkel Candidatotaal.nl 

het e-book ‘Leren koken met Candida’ geschreven met 24 recepten die ik zelf 

heel lekker vind. Een deel kan pas na de 1e 12 weken en een deel kan tijdens de 1e 12 weken. 

Er zitten ook dingen als koekjes en Milkshake tussen, om dat het Dieet best streng is moet je  

jezelf regelmatig lekkere gezonde tussendoortjes gunnen is mijn mening. Dan is het veel  

makkelijker vol te houden. 

 

 

 

dit E-book krijg je gratis bij elke bestelling op www.candidatotaal.nl 

 

Leren koken met Candida bevat recepten voor: 

Kokosmelk, Kruidenboter, Aardbeiensorbetijs, Makreelsalade, Mayonaise zonder azijn 

Tonijnsalade, Pompoensoep, Kokoskoekjes, Aardappels met gepofte knoflook 

Gekruid gehakt, Chocolademousse, Milkshake, Roerbak kip/kalkoen filet 

Zalmforel uit de oven, Quinoa pilaf, Spinazie met pijnboompitten 

Mihoen met kip in kokossaus, Basmatirijst met tomaat en pesto 

Courgettesalade, Sperziebonensalade met knoflook en tomaat 

Tilapiafilet in kokossaus, Ham-kaasomelet special 

Groentechips 
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Geef het Candida totaal plan als Fysiek boek Cadeau! 

 

Bestel het Candida totaal nu ook als Fysiek boek. Extra uitgebreide versie + 

Koken met Candida recepten bonus: http://www.candidatotaal.nl/c-

 1175503/boeken-en-dvd-039-s

 

 

Candicure, zeer waardevol ter preventie van Candida en onmisbaar tijdens het 

dieet. http://www.candidatotaal.nl/c-1175505/candida-elimineren 

 

 

PHDETOX, ontgiften en ontzuren om tijdens het dieet. Verlicht ook spier en 

gewricht pijnen. http://www.candidatotaal.nl/a-36460480/ontzuren-en-

ontgiften/phdetox-ontzuurt-ontgift-en-verlicht-pijn 


