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Praktiseerde gedurende dertig jaar o.a. als huisarts
en integraal werkend arts. Sinds 2008 heeft ze als
kernactiviteit het onderwerp preventie met Jouw
Voeding, een organisatie voor cursussen, lezingen en
onderwijs over voeding en gezondheid.

Triage
Je zult maar arts zijn op de spoedeisende hulp van
een Italiaans, Frans of Iraans ziekenhuis: enorme
aantallen patiënten met ernstige klachten en
onvoldoende capaciteit op de Intensive Care.
Dan moet je beoordelen wie wel en wie niet gebruik
mag maken van de beschikbare bedden en middelen.
Het stellen van prioriteiten verloopt volgens het
proces van triage, afkomstig van het Franse ‘trier’:
scheiden, selecteren.

Triage ontstond in de Napoleontische oorlogen, waar
veldhospitalen veel te weinig capaciteit hadden om alle
gewonden te verzorgen en levens te redden. Dus werd er
‘aan de poort’ door een arts bepaald aan wie de schaarse
middelen de moeite waard van het besteden waren, en
wie naar de tent voor de stervenden werden gebracht.
In de wetenschappelijke literatuur gebruikt Bruce Ames
de term triage wanneer een cel die chronisch deficiënt is
aan micronutriënten, directe overleving selecteert boven
onderhoud en reparatie, met alle gevolgen van dien op
lange termijn.[1]
In de huidige coronacrisis wordt triage overal toegepast,
en wel op verschillende niveaus.
De WHO, artsen en wetenschappers passen triage toe
in hoe men de coronaverspreiding onderzoekt en interpreteert, en of en wanneer men gaat spreken van een epidemie of pandemie. Triage vindt plaats in de ziekenhuizen: de selectie aan de poort van de Intensive Care, wie
er mondkapjes mogen dragen en wie niet; en wie welke
therapie krijgt, naar beste weten. Ook bepaalt triage welke
onderzoeken relevant worden geacht voor preventie en
behandeling, en welke niet, zoals behandeling met vitamine C die als ‘niet hard bewezen’ wordt beschouwd.
Het eerste retrospectieve onderzoek van de Covid19-uitbraak in Wuhan maakt echter zichtbaar dat alle
IC-patiënten sepsis hebben gehad, een bloedvergiftiging
waarop de andere complicaties volgen.[2] Alle dodelijke
slachtoffers hebben de sepsis en de gevolgen hiervan niet
overleefd. Nu pas worden de onderzoeken die al bestaan
met betrekking tot het sterk verminderen, door vitamine
C, van de mortaliteit bij sepsis serieus genomen, en worden er in China nieuwe trials mee gedaan.[3,4,5] Het niet
serieus nemen van eenvoudige mogelijkheden voor behandeling, is een vorm van triage.
6

ORTHOFYTO | mei 2020 |

Ook de berichtgeving en communicatie via de media verloopt door triage, met grote gevolgen voor hoe de bevolking gaat reageren en vervolgens hoe overheden daarnaar
handelen. Want ook regeringen passen triage toe: welke
maatregelen de bevolking moet opvolgen, wie wel of niet
thuis moeten blijven, wie wel of niet het land in mogen en
welke bedrijven wel of niet geholpen worden in de economische crisis die in het kielzog van corona is ontstaan.
Alleen het preventief handen wassen en afstand houden
lijken nu aan triage te ontsnappen, eindelijk.
Want hygiënische maatregelen zijn altijd het allerbelangrijkst geweest in het voorkomen van de verspreiding
van infecties. En daar is bitter weinig oog voor geweest;
zeg maar extreme triage. Handen wassen en afstand houden vond men betutteling en ook ziekenhuispersoneel,
inclusief artsen, maakten zich er grootschalig schuldig
aan. Recent nog werd een lijst van tien punten in alle
ziekenhuizen gecommuniceerd, om de verspreiding van
infecties aldaar tegen te gaan. Met als nummer 1: handen
wassen na het contact met een patiënt. Ook het logische
advies om thuis te blijven als je ziek wordt of bent is jarenlang genegeerd.
Triage, selectie, is een instrument dat dagelijks door iedereen wordt gebruikt, en het is belangrijk om ons er bewust
van te worden. Het bepaalt de manier waarop wij kijken
naar de wereld, en hoe wij reageren op gebeurtenissen. De
Covid-19-crisis roept bij zeer velen extreme onzekerheid,
angst en paniek op, gevoed en versterkt door de media. Er
is een vijand aanwezig die wij niet kunnen zien en die ons
mogelijk vernietigt, en wij hebben er alles voor over om
gered te worden.
Juist omdat stress, angst en paniek een desastreus
effect hebben op onze weerbaarheid, ons immuunsysteem, is het belangrijk om in deze tijd te kijken naar de
19e-eeuwse wetenschappers Louis Pasteur en Claude
Bernard. Iedereen kent Pasteur omdat hij als eerste de
microbe heeft aangewezen als veroorzaker van infectieuze
ziekten. En ja, mensen kunnen inderdaad ziek worden van
een microbe: een bacterie, virus, gist. Met Pasteur is een
vijandbeeld ontstaan waarin alle microben ons bedreigen,
en dat heeft geleid tot de wijdverspreide en vaak onnodige
toepassing van antibiotica.

In de huidige coronacrisis wordt
triage overal toegepast, ook in de
wetenschap en de zorg.

ANNA

Durven wij te vertrouwen op onze eigen
weerbaarheid die wij geleerd hebben te
voeden en te verzorgen?

Pas met de ontdekking van het microbioom is er enige
nuance in dit beeld ontstaan, want zeer veel microben blijken (oude) vrienden te zijn die we hard nodig hebben om
de balans in onze gezondheid te bewaren. Ook sommige
virussen blijken onze vrienden te zijn; denk maar aan de
bacteriofagen die meehelpen om bacteriën onder controle
te houden. Het vijandbeeld waartegen wij oorlog moeten
voeren, moet bijgesteld worden naar een beeld van vreedzame co-existentie waar voldoende tegenwicht gegenereerd wordt om potentieel kwaden te beteugelen.
En daarmee komen we bij Claude Bernard terecht, die niet
ontkende dat microben ziekmakend kunnen zijn, maar
zich afvroeg waarom sommige mensen wel en andere
mensen niet ziek worden als ze in contact komen met een
microbe. Een zeer belangwekkende en actuele vraag.
Bernard verklaarde dat niet de microbe obligatoir ziekmakend is, maar dat het ‘terrein’ de microbe de kans kan
geven om dit te worden. Voor de term terrein hebben we
sinds 2019 een nieuw woord, namelijk ‘interstitium’: het
losmazige bindweefsel dat zich overal in ons lichaam tussen alle cellen bevindt en ook subcutaan overal aanwezig
is. In het interstitium komen circulatie, immuunsysteem
en zenuwstelsel samen, en hier krijgt homeostase vorm.[6]
Dit concept gebruiken we sinds Bernard in de Westerse
Natuurgeneeskunde.

Angst en stress ondermijnen het immuunsysteem en
maken ons kwetsbaar voor infecties en ziekten. En dus
staan we voor een immense opdracht, namelijk om ons los
te maken van angst. Want we hebben een keuze in hoe wij
willen omgaan met het onbekende, met het onverwachte.
Een keuze om met gezond verstand te kijken naar wat zich
afspeelt en zo buiten blinde paniek te blijven. Om de dingen te doen die vanzelfsprekend, logisch en zinvol zijn, en
tegelijkertijd ons terrein te verzorgen. Met goede voeding,
met ‘niet hard bewezen’ maar wel onderbouwde middelen
en technieken waar wij ervaring mee hebben en die geen
schade berokkenen.
Een keuze ook om te reflecteren/mediteren over wat
deze situatie voor ons allen en voor ons persoonlijk betekent, en ernaar te handelen. En ons terrein te versterken
door te antwoorden vanuit kracht en niet vanuit angst.
Durven wij te vertrouwen op onze eigen weerbaarheid die
wij geleerd hebben te voeden en te verzorgen?
De lente ontvouwt zich onbekommerd in al haar
pracht, zonder angst. De natuur is onze constante bron,
de grond onder ons bestaan. En dat zijn wij zelf.
www.jouwvoeding.com
U vindt de volledige bronvermelding op pagina 44 van dit tijdschrift en
op www.orthofyto.com bij het betreffende artikel. Abonnees kunnen hier
inloggen.
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