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Ontgiften

De lever is een ingenieus ontworpen ontgiftingsfabriek. Ze is in staat veel verschillende soorten afval-
stoff en, toxinen, pesticiden, additieven en zware metalen te ‘ontmantelen’ en dusdanig onschadelijk te 
maken dat ze via de uitscheidingsorganen het lichaam kunnen verlaten. De ontgifting verloopt in twee 
fases. We kennen de Fase 1 ontgifting en de Fase 2 ontgifting.

Fase 1

Tijdens de eerste fase worden de aangeboden stoff en bio-actiever gemaakt. Dit is nodig om ze in de 
tweede fase aan water te kunnen binden. Stoff en die bio-actiever worden, zijn vele malen giftiger dan 
bio-inactieve stoff en. De cytochroom P450 enzymen (er bestaan veel verschillende P450 enzymen) zijn 
verantwoordelijk voor deze fase van de ontgifting. De B vitamines fungeren als co-enzym.

Fase 2

Tijdens de tweede fase worden de bio-actieve stoff en geconjungeerd. Er wordt iets aan toegevoegd 
waardoor ze bio-inactief worden. Dit is nodig om te voorkomen dat (gif)stoff en zich stapelen en om 
ze te kunnen binden aan water. In deze fase worden stoff en reukloos gemaakt waarna ze worden uit-
gescheiden via urine en ontlasting. 

Remming fase 2

roken
alcohol
stress
bewegingsarmoede
caff eïne, theeïne
lactose (melk, kaas)
suiker
paracetamol

De glutation transferases (dit zijn ook enzymen) zijn actief in de tweede fase. Deze transferases zijn 
a� ankelijk van zink, magnesium en de B vitamines als co-enzym (m.n. B3, B6, B8, B11 en B12). Bovendien 
zijn de aminozuren (eiwitten) glycine, cysteïne en glutaminezuur nodig voor de vorming van glutation.

Beide ontgiftingsfases worden gereguleerd door vitamine A, vitamine D en DHA (omega 3 visolie).

Fase 2 test

Als de urine na het eten van asperges ‘ruikt’ is er iets mis met de fase 2 ontgifting. De ontgifting ver-
loopt dan vooral via de fase 1 en stoff en kunnen zich gaan stapelen. De stapeling in fase 1 remt de fase 
2, gevolg: je wordt steeds zieker. Mensen die vooral via de fase 1 ontgiften zijn carcinogeen gevoelig 
vanwege de stapeling van bio-actieve stoff en en de enorme vrije radicalenvorming.

Stimulering fase 2

ui, knofl ook, prei
artisjok, witlof, andijvie
mariadistel, paardebloem
zweeds kruidenbitter (en andere leverkruiden)
curcuma (geelwortel)
avocado
vette vis
olijfolie
beweging
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Beweging

De fase 2 ontgifting loopt via glutation transferases. Om dit lekker en eff ectief te laten verlopen is be-
weging essentieel. Dat gaat als volgt in z’n werk: Glutation = cysteïne + glutamine + glycine. Hierbij is 
cysteïne de beperkende factor. Cistine* kan omgezet worden in cysteïne. Dit kan binnen de cel altijd, 
maar buiten de cel alléén als er bewogen wordt. Is er géén beweging dan moet het lichaam cistine de 
cel inbrengen. Hiervoor heeft de cel cistine kanaaltjes. Hier kan maar 1 cistine tegelijk door naar binnen. 
1 cistine geeft 1 cysteïne en dat geeft op zijn beurt 1 glutation.

Als er bewogen wordt kan het lichaam cysteïne de cel inbrengen. Hiervoor heeft de cel cysteïne ka-
naaltjes die 10 cysteïnes tegelijk de cel in laten. 10 cysteïnes vormen in de cel 10 glutation. De fase 2 
ontgiftingscapaciteit bij beweging is dus 10x hoger dan de ontgiftingscapaciteit bij bewegingsarmoede.

* Cistine is met opzet foutief geschreven, wat bedoeld wordt is cystine. Cystine lijkt dermate veel op cystëine dat een 
foutieve schrijfwijze didactisch beter uitkomt.

De invloed van schimmels

Een van de bijproducten van schimmels (candida) is acetaldehyde. Acetaldehyde reageert met dopa-
mine en serotonine en vormt opiaatachtigen (tetrahydroisoguinolines). Deze opiaten beïnvloeden 
hersenfuncties. Acetaldehyde vermindert de fl exibiliteit van rode bloedlichaampjes zodat er minder 
zuurstof getransporteerd kan worden (moeheid). Het kan ook de zenuwcel communicatie verminderen. 

Acetaldehyde wordt ontgift door cysteïne. Bij een schimmelbelasting wordt veel cysteïne gebruikt 
waardoor de fase 2 ontgifting in de problemen komt. 

1 cistine --> 1 cysteïne

Beweging
    V

(1 cistine geeft 1 cysteïne)

1 cysteïne = 1 glutation

cysteïne kanaal (hier  kunnen 10 
cysteïnes 
 tegelijk door naar binnen)

cistine kanaaltje (hier kan 1 cistine 
       tegelijk door naar binnen)

Géén beweging
V

géén cysteïne vorming
V

cistine moet de cel in
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Acetaldehyde gaat bovendien een reactie aan met B6. Dit kan dan niet meer als co-enzym worden 
ingezet voor enzymreacties nodig voor de ontgifting. Alleen hoge doseringen B6 kunnen het dan nog 
winnen van de acetaldehyde binding.

Voedingsbronnen

• Glutation zit met name in meloen en avocado;
• Glutamine zit met name in vis, vlees en avocado;
• Glycine zit met name in sesamzaad en tahin (sesampasta);
• Cysteïne zit met name in eieren, vlees, gevogelte, vis, schaal en schelpdieren, noten, zaden, uien;
• B6 zit in banaan, makreel, haring, walnoot, cashewnoot, bruine en witte bonen, linzen, prei.


