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Introductie 

•  Jeroen de Haas (44 jaar) 

•  Vader van 3 zonen (10, 8 en 3) 

•  Oudste zoon, Levi, met 2,5 jr. gediagnosticeerd met 
ASS 

•  Orthomoleculair therapeut 

•  Voedingsdeskundige 

•  Voorzitter MBOG 
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Orthomoleculaire Geneeskunde 

•  Orthos = juist of gezond 

•  Moleculair = de moleculen betreffende 

•  Doel: lichaamscellen voorzien van optimale 
hoeveelheden voedingsstoffen om gezondheid te 
bevorderen of ziekteprocessen te herstellen. 

•  Vitaminen, mineralen, aminozuren, 
vetzuren, fytotherapeutische stoffen  
etc.… 
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Genetische link met autisme 

ontdekt 
Genetische link met autisme ontdekt 

7 mei 2012 

Onderzoekers van het AMC en het Baylor College of Medicine in Texas 

hebben een genetische fout ontdekt die mogelijk in verband staat met 

autisme, schrijven zij vandaag in de Proceedings of the National 

Academy of Sciences (PNAS). Het gaat om een mutatie in het TMLHE-gen 
op het X-chromosoom. Het gen speelt een rol in de aanmaak van de stof 

carnitine, nodig om energie uit vetten te kunnen halen. Mensen met 

afwijkingen in het TMLHE-gen kunnen zelf geen carnitine maken. Zo’n 
defect komt opvallend vaak voor in families waarin meerdere zonen lijden 

aan een stoornis uit het autismespectrum. 

Carnitine is nodig om vetten te kunnen gebruiken als energiebron. Het lichaam 

komt op twee manieren aan carnitine: we halen het uit voeding (met name 

vlees) en we maken het zelf aan (biosynthese) in lever, nieren en hersenen. Bij 

mensen met een incompleet TMLHE-gen, faalt de carnitineproductie. Zij 
moeten alle benodigde carnitine uit voedsel halen. 
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Orthomoleculaire Geneeskunde 

•  Bovenal: gezonde voeding! 

•  OG is geen homeopathie 

 

•  Visie For Balance: 
uitsluitend therapie indien 

–  voldoende onderbouwing en 

–  positieve ervaring 
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Autisme / AD(H)D 

Cijfers en feiten: 
•  NVA: 1,16% ASS (190.000) in NL 

nog steeds geen prevalentie onderzoek! 

•  VS: 1 op 88 kinderen tot 8 jr (1,13%) 

–  23% stijging tov 2006 

•  GGZ: 13.000 jongeren AD(H)D 13-17 jaar; 3% - 5% < 16 jaar 
 

•  Oorzaken stijging: 

–  Betere en vroegere diagnose 

–  Betere registratie 

–  Vaccinaties? 

–  Milieu / toxische stoffen? 
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Autisme 

Traditionele kijk op autisme 

•  “een groep gedragingen welke veroorzaakt 
worden door defecte genen of genen die 
structurele veranderingen in het brein veroorzaken” 

•  aanlegstoornissen 

•  te behandelen met gedragstherapie 
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Autisme 

Biomedische kijk op autisme 

•  Mensen met autisme hebben metabole 
(stofwisseling) problemen 

•  Deze kunnen worden gediagnosticeerd en 
behandeld 

•  Verbetering kwaliteit van leven en  
niveau van functioneren 
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Autisme 
Mogelijke oorzaken: 

 

•  Erfelijkheid (genetische predispositie) 

•  Vaccinaties 

•  Paracetamol 

•  Toxines (kwik, lood) 

•  Slechte ontgifting 

•  Voedings- tekorten / overgevoeligheden 

•  Metallothioneine tekort / dysfunctie 

•  Allergieën 

•  Spijsverteringsproblemen 

•  Endorfinen / Exorfinen 
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Autisme 

Toxines 

•  Zware metalen, PCB’s, ftlaten, dioxines etc.… 

•  Studie bij 26 kinderen met autisme in Atlanta, VS: 
–  90% te veel toxische stoffen! 

–  Alle kinderen: allergieën, onbalans in neurotransmitters, 
slecht werkend immuun systeem, voedingstekorten 

•  Kwik (mercury) 

–  Zeer neurotoxische stof! 

–  Tinus Smits (2010) 
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Autisme 

Metallothioneine 
•  Dr. Walsch Ph.D, Pfeiffer Treatment Center, Illinois 

•  Aangeboren defect in metallothioneine 

•  Komt tot uitdrukking bij stress / overbelasting 

•  Opgebouwd uit 60-70 aminozuren en zink 

•  Slijmvlies maag / darm, lever, pancreas, mond, 
hersenen. 

•  Belangrijkste functie: 
Lichaam beschermen tegen vergiftiging met zware 

metalen 
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Autisme 

Metallothioneine 
Andere functies: 

•  Regulatie zink / koper in het bloed 

•  Ontwikkeling en werking immuunsysteem 

•  Beïnvloeding smaak en structuurwaarneming in de mond 

•  Voorkomen van ontstekingen in darmen en overgroei gist 

•  Betrokken bij socialisatie en emotionele ontwikkeling 

•  Regulatie gedrag in hippocampus 

•  Draagt bij aan ontwikkeling van neuronen in hersenen 

•  Regulatie maagzuurproductie 
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Autisme: Zink 

Sci Rep. 2011;1:129. Epub 2011 Nov 3. 

Infantile zinc deficiency: Association with autism spectrum disorders. 

Yasuda H, Yoshida K, Yasuda Y, Tsutsui T. 

Abstract 

Elucidation of the pathogenesis and effective treatment of autism spectrum disorders is one 

of the challenges today. In this study, we examine hair zinc concentrations for 1,967 children 

with autistic disorders (1,553 males and 414 females), and show considerable association 

with zinc deficiency. Histogram of hair zinc concentration was non-symmetric with tailing in 

lower range, and 584 subjects were found to have lower zinc concentrations than -2 standard 

deviation level of its reference range (86.3-193ppm). The incidence rate of zinc deficiency in 

infant group aged 0-3 year-old was estimated 43.5 % in male and 52.5 % in female. The 

lowest zinc concentration of 10.7 ppm was detected in a 2-year-old boy, corresponding to 

about 1/12 of the control mean level. These findings suggest that infantile zinc deficiency 

may epigenetically contribute to the pathogenesis of autism and nutritional approach 

may yield a novel hope for its treatment and prevention. 
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Autisme: Mineralen 
Biol Trace Elem Res. 2011 Aug;142(2):148-58. Epub 2010 Jul 13. 

Level of trace elements (copper, zinc, magnesium and selenium) and toxic elements (lead and mercury) in the hair 

and nail of children with autism. 

Lakshmi Priya MD, Geetha A. 

Source 

Department of Biochemistry, Bharathi Women's College, Chennai, 600 108 Tamil Nadu, India. 

Abstract 

Autism is a multi-factorial pathology observed in children with altered levels of essential and elevated levels of toxic 

elements. There are also studies reporting a decrease in nutritional trace elements in the hair and nail of autistic children 
with healthy controls; moreover, bioelements have been shown to play an important role in the central nervous system. 

Therefore, the purpose of the present study was to assess the levels of trace elements like copper (Cu), zinc (Zn), 
magnesium (Mg), and selenium (Se) and toxic elements like mercury (Hg), and lead (Pb) in the hair and nail samples of 

autistic children and to evaluate whether the level of these elements could be correlated with the severity of autism. The 
subjects of the study were 45 autistic children with different grades of severity (low (LFA), medium (MFA), and high (HFA) 
functioning autism) according to Childhood Autism Rating Scale, n = 15 children in each group and 50 healthy children (age 

and sex matched). The boys and girls ratio involved in this study was 4:1, and they were 4-12 years of age. The study 
observed a valid indication of Cu body burden in the autistic children. The children with different grades of autism showed 

high significance (p < 0.001) in the level of copper in their hair and nail samples when compared to healthy controls. The 
level of Cu in the autistic children could be correlated with their degree of severity (more the Cu burden severe is autism). 
The study showed a significant elevation (p < 0.001) in the levels of toxic metals Pb and Hg in both hair and nail samples of 

autistic children when compared to healthy control group. The elevation was much pronounced in LFA group subjects when 
compared among autistic groups MFA and HFA. The levels of trace elements Mg and Se were significantly decreased (p < 

0.001) in autistic children when compared to control. The trace element Zn showed significant variation in both hair and nails 
of LFA group children when compared to control group and other study groups. The significant elevation in the 
concentration of Cu, Pb, and Hg and significant decrease in the concentration of Mg and Se observed in the hair 

and nail samples of autistic subjects could be well correlated with their degrees of severity. 
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Autisme: Mineralen 
15 jarige jongen met ASS 
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Autisme: Mineralen 
20 jarige man met Asperger 
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Autisme: Mineralen 
14 jarige jongen met ASS 
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Autisme & voeding 

Voedingstekorten bij autisme: 
•  Vaak tekorten aan mineralen (o.a. zink, selenium en 

magnesium) 

•  Vaak tekorten aan vitaminen (o.a. vitamine B6, B12, D3) 

•  Essentiele vetzuren: omega 3 /6 

Essentieel voor opbouw en onderhoud hersenen!!! 

–  Normaal ratio 1:2 / 1:5 

–  Westers dieet: 1:15  

•  Vaak intoleranties voor gluten / caseïne  

•  75% heeft chronische maag- darmklachten  
(t.o.v. 30% gehele populatie mensen) 
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Autisme & voeding 

Bewustwording is de eerste stap tot 
verandering!!! 
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Schijf van 5 

•  Onderzoek: 
slechts 2% eet volgens schijf van 5 

•  Ook bij houden aan schijf van 5 tekorten! 

•  30.000 kg voedsel en 50.000 lt. vloeistof in 
mensenleven door de darmen 
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Onderzoek RIVM 
Voedselconsumptiepeiling 2007-2010 

•  Kinderen >7 jaar  : 2% eet voldoende groente 

•  Volwassenen  : maximaal 14% voldoende groente 

 

•  2/3 van de bevolking eet te weinig fruit 

•  2 x vette vis per week wordt ook nauwelijks gehaald 

 

Marga Ocké van RIVM: “het is zorgwekkend voor de lange 

termijn. Mensen zullen vaker ziek worden en eerder streven 

omdat zij de richtlijnen voor goede voeding van de 

Gezondheidsraad negeren. Globaal kun je zeggen dat dit per 

jaar 7.000 levens kost” 
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Autisme & voeding 
Effecten op gedrag van voeding: 

  Aantal cases  verbetering verslechtering geen effect 

Geen suiker  3000   46%   2%  52% 

Geen melk  3989   45%   1%  54% 

Geen granen  2022   41%   1%  58% 
Bron: Autism Research Institute, San Diego, USA 

 

Positieve effecten: 

–  Verbetering van aandacht 

–  Verbetering verbale response 

–  Vermindering hyperactiviteit 

–  Verbetering slaap 

–  Vermindering driftbuien 

–  Vermindering frustratie 

–  Algehele gezondheid 
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Autisme & voeding : suiker 

Koolhydraten  

zetmelen en suikers uit plantaardige voeding 

•  o.a.: fructose (vruchtensuiker), sucrose (tafelsuiker), lactose (melksuiker) 

•  Twee soorten onderscheiden: 
–  Zetmeelrijke koolhydraten (Brood, pasta, rijst, gebakken/gefrituurde aardappels) 

–  Cellulaire koolhydraten (groenten en fruit) 

•  Nagenoeg alle koolhydraten worden omgezet in glucose 

•  98% van glucose -> energieproductie (verbranding) 

 

Voedingsmiddelen: 

•  Groente 

•  Fruit 

•  Granen (o.a.: brood, pasta, rijst) 

•  Aardappels 

•  (Suiker)  
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Autisme & voeding : suiker 

Natuurlijke suikers bevatten naast brandstof  co-factoren 

• Belangrijk voor de omzetten van brandstof naar energie 

• Co-factoren o.a.: 

–  Zink, mangaan, chroom, magnesium 

–  Vitamine B1, B3, B5 en C 

Bij geraffineerde koolhydraten ontbreken deze co-factoren 

nagenoeg of geheel!!! 

• Wit brood, witte pasta, witte rijst 

• Geraffineerde suiker (witte suiker) 
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Autisme & voeding: suiker 

Gevolg ontbreken co-factoren (bij veel suikergebruik) 

•  Magnesiumtekort   onrust, verh. bloeddruk 

•  Vit C en zink tekort   verlaagde weerstand, Metallothioneine 

•  Vit B tekort    verminderde energie 

•  Teveel suiker    vet, aankomen 

•  Bloedsuikerschommelingen  suikerziekte (diabetes type II) 

•  Onttrekking van kalk   botontkalking 

 

Bevordering van: 

•  Schimmels, gisten (candida) 

•  Veroudering (tast collageen aan in de huid en vaatwanden) 

•  Darmproblemen 

•  Negatieve gedragsveranderingen (woedeaanvallen, driftig) 
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Autisme & voeding: suiker 

Suiker: het zoete vergif! 
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Autisme & voeding: suiker 

Alternatieven? 

• Kunstmatige zoetstoffen (geen voorkeur) 
–  Aspartaam (E951) 

–  Acesulfaam (E950) 

–  Sorbitol (E420) 

–  Etc.… 

• Fructose (met mate!) 
–  170% zoeter dan suiker 

–  Minder invloed op bloedsuikerspiegel 

–  Grotere belasting voor de lever! 

• Goede alternatieven 
–  Stevia (E960) 

–  Xilitol (E967) 

–  Erythritol (E968) 

–  Ahornsiroop 

–  Gedroogde vruchten (dadels, abrikozen, rozijnen etc.) 

–  (honing) 
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Autisme & voeding 

Spijsverteringsproblemen 

•  Gluten en Caseïne intoleranties 
•  Leaky gut syndrome 

•  Candida-Caused Autism, Dr. Rimland, ARI, VS 
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Autisme & voeding: granen 

•  Granen behoren tot de grassenfamilie 

•  Geraffineerde granen bevatten zeer veel koolhydraten en nauwelijks 
vezels. 

         per 100 gr    koolhydraat (gr)   vezel (gr) 

Rijstwafels   79    1   
Cornflakes   75    1 

Witbrood   70    1 

Bruinbrood   65    3 

Mais    71    5 

Quinoa*   65    5 

Volkorentarwe   60    5 

Spelt   64    8 

 
Frambozen   7    7 

Paranoten   5    10 

 

*geen graan! 
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Autisme & voeding: granen 

Gluten: 

•  Eiwitten die worden aangetroffen in een aantal granen 

•  Uit Latijn: gluten = lijm 

 

Granen met gluten:  

•  Tarwe, rogge, gerst, spelt 
 

Granen zonder gluten: 

•  Rijst, haver, mais 
 

Niet-granen zonder gluten: 

•  Quinoa, boekweit, amaranth 
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Autisme & voedingsintoleranties 

Spijsverteringsproblemen 

•  Gluten: eiwit in bijna alle graansoorten 

•  Caseïne: eiwit in koemelk 

 

Jaak Panksepp: opname van peptiden in bloedbaan 
-> bloed-hersenbarrière -> opiaatwerking  

 

Symptomen:  

Brainfog, ongevoelig voor pijn 
irritatie, afwezigheid, dromerigheid. 
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Melk goed voor elk? 

Melk de witte motor of melk de witte sloper? 
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Melk goed voor elk? 

Melk de witte motor of melk de witte sloper? 

De voorstanders: 

•  Blijft de beste leverancier van calcium 

•  Bevat Vit. A, D, E, K, Foliumzuur, B2, B12 

•  Essentieel in preventie van botontkalking 

•  Bron van hoogwaardige aminozuren 
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Algemene voedingsleer 

Melk de witte motor of melk de witte sloper? 

De tegenstanders: 

• Pasteurisatie -> alle goede bacteriën dood 

• Calcium helemaal niet goed opgenomen 

• Slechte vertering door menselijk lichaam 

• Mogelijk bevorderend voor groei tumoren 

• Koemelk is voor kalven en moedermelk voor onze kinderen 

• Zie www.jbeunk.nl/melk 
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Melk goed voor elk? 

Melk de witte motor of melk de witte sloper? 

Visie For Balance: 

•  Melk is geen essentieel voedsel  

•  Melk is voor kalfjes 

•  Geniet, maar drink met mate! 

•  Advies bij autisme: geen melk! 
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Melk de witte motor? 

Melk de witte motor of melk de witte sloper? 

Alternatieven: 

•  Rijstmelk 

•  Geitenmelk 

•  Amandelmelk 

•  Havermelk 
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Autisme & Candida 

•  Candida is een schimmel  

•  Komt van nature voor in darmen 

•  Door o.a. veelvuldig gebruik van antibiotica kan 
deze gaan overgroeien 

•  Uiteraard ook bij slechte conditie darmen 

•  Rimland: 5-10% autisten overgroei! 
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Autisme 

12 jarige jongen met ASS 
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ASS & voedingstekorten 

•  Magnesium: 
Zaden, noten, donker groene groenten, volkoren granen, 
peulvruchten, schaaldieren, vis 

•  Selenium: 
Paranoten, eigeel 

•  Zink: 
Oester, vlees, ei, gevogelte, peulvruchten, tofu, vis 
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Een ei hoort erbij! 

Powerfood! 

•  Selenium   10 mcg 

•  Vitamine A   54 mcg 

•  Vitamine D   0,9 mcg 

•  B vitaminen 

•  LACTOFERRINE (alleen in rauw ei) 

 

7 gram eiwit 

0 gram koolhydraten 

9 gram vet 
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Een ei hoort erbij! 

Mythes over eieren 

•  Salmonella 

•  Cholesterol 

Salmonella 

•  Op de buitenkant! 

•  Rauwe eieren dus goed afspoelen 
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Een ei hoort erbij! 

•  Cholesterolhypothese 

•  Voedingscentrum: 3 eieren per week 

•  Mensen in andere landen mogen meer eieren eten! 

•  Onderzoek >7 eieren geen verhoging cholesterol 

•  Mijn advies: 1 tot 2 eieren per dag 
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Autisme & voedingstekorten 

•  B6:  
volkoren producten, tonijn, gevogelte, bananen, 
kikkererwten, groenten, peulvruchten, vlees en overige 
vissoorten 

•  B12: 
ei, vlees, vis, zuivel 

•  D3: 

Zon of supplement 
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Vitamine D 

•  Eigenlijk geen vitamine -> pro-hormoon 

•  Functies: 
–  Calciumstofwisseling (Botontkalking / osteoporose) 

–  Immuunsysteem 

–  Hart- en bloedvaten 

–  Stemmingen / depressie 

 

•  Bronnen: 
–  UVB uit zonlicht 

–  Voeding (beperkt) 

–  Vitamine D3 supplement 
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Vitamine D en de zon 

Nederland: 

• Opname Vit D bij zonkracht > 3 

• Mei t/m augustus  

•  R  in de maand -> Vitamine D3 supplement 
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Autisme en orthomoleculaire 
therapie 

Effecten op gedrag van nutriënten:  
  Aantal cases  verbetering verslechtering geen effect 

Vit B6 / Mag.  4059   46%   4%  50% 

DMG   3687   43%   7%  50% 

Zink   453   43%   3%  54% 
 

Bron: Autism Research Institute, San Diego, USA 
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Autisme en orthomoleculaire 
therapie 

Magnesium / Vitamine B6 

•  “There is no biological treatment for autisme wich is 

more strongly supported in the scientific literature 

than the use of high dosage vitamin B6 (given 
along with normal supplements of magnesium)” 

Dr. Rimland, ARI 

•  18 studies, 11 RCT’s! 

•  Zeer veilig; in zeer uitzonderlijke gevallen wat  
bijwerkingen 
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Autisme en orthomoleculaire 
therapie 

Magnesium / Vitamine B6 

•  Positieve effecten: 

–  Verbetering van aandacht 

–  Verbetering verbale response 

–  Vermindering hyperactiviteit 

–  Verbetering slaap 

–  Vermindering driftbuien 

–  Vermindering frustratie 

–  Algehele gezondheid 

For Balance |  Praktijk voor Orthomoleculaire Therapie 



49 

Autisme en orthomoleculaire therapie 

Ieder mens is verschillend! 

Aanpak is dus zeer individueel 

Elk mens met autisme heeft recht op ontlastingsonderzoek 

 

Een aantal basisprincipes: 

•  Verminder suikers -> stevia, xilitol 

•  Geen koemelk ->  rijstmelk, amandelmelk 

•  Geen additieven (E620 - E627!) 

•  Intolerantie voor gluten? 

•  Meer eiwitten 

•  Visolie (Omega 3) 

•  Vitamine D3 
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