
1© Dorothé Lueb

Metastaseringen (uitzaaiingen)

Een kankercel is een cel met gemuteerd DNA. Er zijn bepaalde genen (delen waar de genetische code 
in opgesloten zit) beschadigd. Deze genetische veranderingen kunnen invloed hebben op cellulaire 
processen waardoor de cel zich anders gaat (kan gaan)  gedragen.

Elke dag onstaan cellen met gemuteerd DNA en die worden (als het goed is) herkend en opgeruimd 
door het immuunsysteem. Het immuunsysteem zorgt er tenslotte voor dat er geen gekke dingen in 
je lichaam gebeuren. Dat indringers geen kans krijgen en dat oude, beschadigde en afwijkende cellen 
afgebroken worden. 

Als een cel met gemuteerd DNA geconfronteerd wordt met een bepaald milieu (de voorwaarden zijn 
optimaal) kan hij steeds meer ‘mutaties’ oplopen  en ‘uitgroeien’ tot een kankercel. Een kankercel is 
een kankercel geworden als reparatie- en apoptosegenen inactief zijn en de zuurstofdrukregulatie- en 
proto-oncogenen overactief zijn. Kortom er is wél het een en ander veranderd aan het DNA.  Uiteraard 
moet hij dan wel telkens ‘ontsnappen’ aan het immuunsysteem.  

Als een cel eenmaal gemuteerd is tot een kankercel kan hij uitgroeien tot een tumor. Dit proces duurt 
gemiddeld een jaar of tien. En al die tijd is het immuunsysteem niet in staat geweest deze cellen te 
identifi ceren en op te ruimen. Dus óf die cellen zijn meesters in vermomming óf het immuunsysteem 
functioneert ‘onder de maat’. Dit laatste is helaas (al jaren) aan de orde. Het immuunsysteem heeft 
overall weinig capaciteit en binnen het immuunsysteem is de boel uit evenwicht geraakt.
Een tumor is een ruimte-innemend proces. Op het moment dat hij 1 á 2 cm is kan hij ‘ontdekt’ worden. 
Je kunt ‘m zien op beeldmateriaal en soms ook voelen. Op dat moment wordt alles in stelling gebracht. 
We hebben het hier nog steeds over een primair tumor. 

Even terzijde: ‘al jaren lang geen griep’ kán een symptoom zijn van een slecht functionerend immu-
unsysteem. Virussen dringen binnen en als je immuunsysteem goed functioneert worden ze met alle 
middelen die beschikbaar zijn eruit gewerkt. De ‘griep’ wordt veroorzaakt door je immuunsysteem, 
die maakt snot en slijm en verhoging en lamlendigheid. Virussen vormen alleen de aanleiding (die 
willen we niet binnen). Heeft je immuunsysteem ondercapaciteit komen virussen niet alleen binnen, 
ze blijven ook binnen. Ze ‘nestelen’ zich in weefsel en daar provoceren ze ‘mutaties’.

Metastaseringen zijn uitzaaiingen die ontstaan uit een primair tumor. Heeft de ontwikkeling van een 
kankercel tot een tumor gemiddeld tien jaar nodig. Uitzaaingen kunnen daarna vrij snel gaan. Om te 
kunnen uitzaaien moet een primair tumor een minimale grootte hebben. Is hij te klein dan werkt de 
‘fabriek’ waarmee hij dit voor elkaar kan krijgen nog niet. Metatastaseringen zijn om het voorzichtig 
te zeggen uitermate vervelend. Is een primair tumor ‘louter’ een ruimte-innemend proces; uitzaaingen 
zijn een ruimte-overnemend proces. Het bestaande weefsel wordt (soms vrij snel) ‘overgenomen’ door 
kankercellen. Je merkt hier in de regel niet veel van (het neemt geen ruimte in) maar de functie van het 
overgenomen weefsel loopt wél steeds meer terug.
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De angst voor een primair tumor wordt ingegeven door de angst voor (het eff ect) van de metastaserin-
gen die uit de primaire tumor kunnen ontstaan. En het klopt: metastaseringen kun je inderdaad maar 
beter niet hebben/krijgen.

Grenzen

Een metastasering heeft alles te maken met grenzen. Zijn grenzen stevig of dicht, dan kan er niets door. 
Zijn grenzen zwak of afwezig dan kun je ‘op reis’. Glutamine heb je (in grote hoeveelheden) nodig om 
grenzen dicht te houden. 

Een tumor gebruikt veel glutamine. Krijgt hij dit niet via de bloedbaan aangeleverd dan trekt hij het uit 
het omliggende weefsel. De omgeving wordt daardoor steeds zwakker (er onstaan micro-trauma’s) en 
ook grenzen worden zwakker.

Dus: zorg dat je meer dan voldoende glutamine binnenkrijgt. Het zit veel in bewogen vis, bewogen vlees, 
wild en schaal en schelpdieren. Ook avocado bevat glutamine. Extra glutamine via een L-glutamine 
preparaat (let op dat er géén suiker of glucosehandel in zit) is een aanrader.

Bedenk dat een operatie een enorme wissel trekt op de glutamine pool. Beschadigde weefsel wordt 
gerepareerd met behulp van glutamine. Juist dán heb je heeeeeel veeeeeeel glutamine nodig om (ook 
nog) je grenzen dicht te houden (en metatstaseringen te voorkomen). Dus....

Cytokinen
Bij een ontsteking ontstaan cytokinen (hulpstoff en). Een cytokinen bombardement helpt een tumor 
‘op weg’. Er worden dan stoff en aangemaakt (TGF antagonist) die een tumor helpen om ander weefsel 
over te nemen. 

Ook bij een hypoxische situatie ontstaan cytokinen. Deze situatie 
ontstaat bijvoorbeeld bij het doorsnijden van bloedvaten waar-
door er geen zuurstof transport is. Op zich is dit normaal want de 
cytokinen starten de wondheling en de ingroei van bloedvaten 
op. Voor een tumor is dit echter prachtig, want ook dat helpt ‘m 
‘op weg’. 

Een chronische stress-situatie (werk, omgeving, relatie, teko-
rten, zware metalen etc.) veroorzaakt ook een hypoxie. Is dit 
aan de orde spreken we van een pathologische hypoxie stress 
situatie. Ook dan worden cytokinen geproduceerd die een tumor 
‘prachtig’ vindt.
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Wat te doen

Er veel hulpmiddelen/stoff en die een cytokinen bombardement ondermijnen/voorkomen. Elk sto� e 
werkt op een ander werkingsmechanisme; hier is én én dus écht van belang.

1. Biofl avonen uit onbespoten (biologische) groenten en fruit remmen ontstekingen. Die er dus massaal in! 
2. EPA en DHA (vis & visolie) werken ontstekingsremmend en remmen de aanmaak van IL1-beta, die kun 
je het beste ook (behoorlijk) opvoeren.
3. Curcuma (geelwortel), gember en groene thee remmen de aanmaak van cytokinen. Die dus (alle drie) 
opvoeren.  
4. Zink en molybdeen zijn nodig om een hypoxische situatie (zo snel mogelijk) te beeindigen. Zink remt 
bovendien Lox. Dus ook hier: niet zeuren.
5. In tijm, oregano, basilicum, peterselie, bleekselderij en rozemarijn zitten stoff en die Cox, Lox en iNos 
beïnvloeden (verminderen). Die ga je dus ook opvoeren.

En verder: 
Linolzuur stimuleert ontstekingen en is dus gecontra-indiceerd (NIET eten dus). Linolzuur is te vinden 
in zonnebloem-olie, soja-olie, maiskiemolie, etc. en in margarines en halvarines. Gebruik olijfolie (juist 
ontstekingsremmend), kokos-olie en roomboter.  

Suiker stimuleert óók ontstekingen; ook NIET eten dus. Suiker vind je in vrijwel álle fabrieksmatig ge-
produceerde (ook hartige) voedingsmiddelen (lees etiketten!), koekjes, snoepjes, frisdranken, ijs, etc. 
Afvoeren die spullen en vervangen door ‘normale’ natuurlijke spullen: groente, fruit, noten, zaden, vis, 
vlees, ei, insekten, eieren. 

Tot slot:
Vaak worden (alle) massages ontraden omdat ze metastaseringen zouden stimuleren. Dit is in geval 
van rustgevende massages niet eens mogelijk. Stress en ontstekingen bevorderen metastaseringen, 
rustgevende massages en lichamelijke aanrakingen (knuff elen) brengen de boel juist tot rust.

Ook (een goed uitgevoerde) manuele lymfedrainage heeft een positief eff ect omdat niet alleen het 
parasympatische zenuwstelsel maar ook het immuunsysteem gestimuleert wordt. Een uitzondering is 
er natuurlijk ook: bij lym� lierkanker worden manuele lymfedrainages beslist ontraden.

 

  


