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Voorwoord
Regelmatig worden wij opgeschrikt door het te jong overlijden van sterren. Recentelijk waren dit Prince, David Bowie, George Michael en Johan Cruijff. Ook kleinere sterren zoals André Hazes, Joost Zwagerman,
The Lau zijn te jong overleden. Sommige sterren krijgen al vrij jong te
maken met ernstige ziekten zoals Paul de Leeuw met blaaskanker, Jeroen
van Inkel met hartproblemen en Bart Chabot met een hersentumor.
Sonja Barend heeft al driemaal kanker gehad.
Ster zijn is topsport en daar hoort ook een top eet- en leefwijze bij die
je in een goede conditie houdt. Madonna is een grote ster en eet en drinkt
al heel veel jaren macrobiotisch. Ze heeft een kok in de keuken die voor
haar gezin kookt. Ze is al ruim over de 50 jaar maar ziet er goed uit en is
nog steeds een zeer actieve en creatieve ster.
Dit boekje Medicinaal koken voor 8 sterren is voor alle sterren, voor
elk mens want elk mens is een ster. Ik heb een selectie gemaakt van Nederlandse sterren die te maken hebben met een aandoening. Het zijn 8
aandoeningen die een hoge ranking hebben in westerse ziekten. Voor
elke ster is er een op maat gesneden macrobiotisch advies om de ziekte
te verkleinen en in gevallen te doen verdwijnen. Met het kiezen van sterren heb ik bewust de keuze gemaakt om een echte gezonde eet- en leefwijze met de naam macrobiotiek bij een groter publiek te presenteren.
Alle sterren zijn in de media openlijk over hun aandoeningen en de meesten waren bereikbaar voor dit boekje.
Omdat de WHO (World Health Organization) al vele jaren becijfert
dat 75% van alle westerse ziekten komt door een ongezonde eet- en leefwijze is het juist van belang om deze krachtige eet- en leefwijze te promoten. In de huidige medische geneeskunst is het de missink link dat je
met macrobiotische eet- en leefwijze ziekten kunt voorkomen, verkleinen en in gevallen kunt genezen.
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Bij dit boekje zijn 2 posters toegevoegd namelijk “Het Ideale Eetpatroon
voor Gezondheid” en “Do-in: 6 oefeningen om je organen te onderhouden”. Op de eerste poster staan alle voedingsmiddelen die je gezondheid
bevorderen. De lijst is samengesteld met de meest recente en wetenschappelijke macrobiotische inzichten en ervaringen. Er is een hoofdstuk gewijd om je uitleg te geven hoe om te gaan in algemene zin met al
deze voedingsmiddelen met daarbij ook leefadviezen. Op de tweede poster Do-in staan oefeningen om dagelijks te doen zodat vooral je organen
elke dag geactiveerd worden.
Er zijn verklarende woordenlijsten opgenomen omdat veel producten
nieuw zijn voor mensen. Er zijn ook internetadressen opgenomen met
bedrijven en organisaties die onder andere in Nederland en België actief
zijn. Het geeft je informatie om wegwijs te worden in het aanbod van
macrobiotische voeding en leefwijze.
Met toestemming van Erwin Olaf heb ik zijn foto Wish mogen opnemen
in het boekje. Wish staat hier voor mooi en gezond.
Ik heb gekozen voor het schrijven in je-vorm, daar bedoel ik de lezer
mee.
Ik wens iedereen veel plezier en gezondheid toe met medicinaal koken,
niet met de wel bekende 3 sterren koken maar met 8 sterren.

Vincent Gerdsen
Amsterdam, juli 2017
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Medicinaal Koken
Macrobiotiek is een eet- en leefwijze waarbij medicinaal koken een centrale rol speelt. De Japanners George Ohsawa en Michio Kushi hebben
medicinaal koken naar het westen gebracht omdat ze toen al de analyse
maakten dat de Japans macrobiotische eet- en leefwijze veel westerse
ziekten zouden kunnen voorkomen, verkleinen en regelmatig doen genezen. Het westerse eet- en leefpatroon wijkt grotendeels af van de traditionele Japanse. Medicinale Japanse producten zoals miso, kuzu, umeboshi, tamari, shoyu, kombu, hiziki, arame en vele anderen zijn door de
Japanners op de westerse markt gebracht. Deze Japanse producten zijn
in uitmuntende kwaliteit in natuurvoedingswinkels in het westen te
koop. George Ohsawa en Michio Kushi hebben de afgelopen 50 jaar de
macrobiotiek levend gehouden, er zijn veel mensen opgeleid om de macrobiotische eet- en leefwijze te doceren in instituten, excellente koks
zijn in veel landen voorhanden om mensen te helpen bij het medicinaal
koken voor gezondheid. Veel voedingssystemen komen en gaan, dit
geldt niet voor de macrobiotiek, deze is al meer dan 50 jaar actief. Er zijn
veel successen geboekt waar de westerse geneeskunst geen oplossing
voor had. Macrobiotiek is een eet- en leefwijze die gebaseerd is op een
eeuwenoude principe van Yin en Yang. Het streven naar een evenwicht
van Yin en Yang is het belangrijkste leidraad bij het medicinaal koken.
Afhankelijk van ieders mens constitutie en conditie wordt er gestreefd
om de juiste balans voor hem of haar mogelijk te maken. Medicinaal
koken om je lichaam de beste voeding en dranken te geven zodat je lichaam kan herstellen.
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Wish Erwin Olaf
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Medicinaal koken voor Erwin Olaf
COPD, longziekte
Erwin Olaf is geboren op 2 juli 1959. Hij groeide op in Hilversum en
volgde de School voor Journalistiek in Utrecht. Na zijn afstuderen richtte
hij zich kort op de documentaire fotografie. Hij verkoos echter niet veel
later de kunstfotografie, omdat hij meende dat hij hierin het beeld naar
zijn hand kon zetten.
Naast fotografie maakt Olaf videoclips, korte documentaires en filmpjes voor kinderen. Zowel zijn reclamefotografie als zijn autonome werk
zijn veelvuldig bekroond. De afgelopen jaren won Olaf verschillende
prijzen, waaronder een Amerikaanse Lucie Award voor zijn oeuvre. In
2011 won hij de Johannes Vermeerprijs. Erwin Olaf behoort tot de wereld top in de fotografie. Wil je werk zien van Erwin Olaf kijk dan op
zijn website erwinolaf.com.
Erwin Olaf is in 1996 geconfronteerd met COPD. Bij hem is de erfelijke ziekte alpha-1 de veroorzaker van COPD. Dit is zeldzaam, want vaak
is roken de oorzaak van COPD. Er zijn in Nederland ongeveer duizend
mensen met alpha-1 als veroorzaker van COPD. Bij COPD heb je eigenlijk
constant adem tekort, bijvoorbeeld bij het aankleden of traplopen. Bij
ernstige COPD heb je soms ook te weinig lucht als je gewoon stil zit,
waardoor extra zuurstof nodig kan zijn. De longen zijn beschadigd en de
klachten kunnen steeds een beetje erger worden. De symptomen van
alpha-1 zijn dus eigenlijk de symptomen van COPD, kortademigheid
(naar lucht willen happen), veel slijm, hoestbuien, vermoeidheid, benauwdheid en piepende ademhaling.
De prevalentie van COPD in Nederland is 20 op de 1000 (wat neerkomt
op 320.000 COPD-patiënten). COPD is een verzamelnaam voor onder
meer chronische bronchitis: bij chronische bronchitis zijn de bronchiën
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(de vertakkingen van de luchtpijp naar de longen) steeds ontstoken.
Daardoor wordt er meer slijm aangemaakt en is ademhalen lastiger.
Longemfyseem: bij longemfyseem of emfyseem zoals Erwin Olaf heeft
gaan er langzaam steeds meer longblaasjes verloren. De longblaasjes zorgen ervoor dat zuurstof na het inademen in je bloed komt, en dat je afvalstoffen weer kunt uitademen. Hoe minder longblaasjes er zijn, hoe
moeilijker dit wordt.
De symptomen van COPD zijn in macrobiotische termen vooral yinne
(uitzettende) symptomen. Een vergevorderde COPD is dikwijls een onomkeerbaar proces. De schade die aangericht is kun je niet herstellen,
immers longblaasjes kunnen niet opnieuw ontstaan. Feitelijk is het een
soort packmen, het opeten van longblaasjes. Een macrobiotische eet- en
leefwijze kan ervoor zorgen dat er meer controle komt, het proces van
verdere achteruitgang langzamer gaat en zelfs kan stoppen. Je moet dan
wel gedegen aan de slag.
Eet- en drinkadviezen voor Erwin Olaf
Om de yinne symptomen te bestrijden moet je eerst met alle yinne voedingsmiddelen stoppen. Stop vooral met alle melk- en melkproducten,
suiker, zoetigheden, soft drinks, koude dranken, te veel fruit en fruitsappen, bevroren voedsel als ijs, voeding met chemische toevoegingen en
spicy eten.
Omdat de yinne symptomen vaak vraagt om yang eten moet je stoppen
met het gewone zout en echt alleen matig zeezout nemen. Het normale
zout is funest voor je longen. Al het vlees vervangen door plantaardige
eiwitten tofu, tempeh en seitan. Gerechten met walnoten werkt versterkend voor je longen. Eet 1 keer per week witte vis gedurende de eerste
2 maanden.
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Gefrituurde tofu in arrowroot is erg smakelijk en beter dan vlees

 De kooktechnieken voor je zijn vooral veel snijden, veel druk lan-

gere kooktijden, weinig water en weinig olie. Versterkend koken met
lang sauteren, langer koken kinpira, nishime stijl gerechten en weinig
olie.
 Koop een kleine hoge drukpan en eet elke dag bruine rijst gedurende

de eerste 3 maanden. Daarna kun je overstappen op 3 maanden 70%
bruine rijst en 30% een andere graan. Vervolgens kun je 2 keer per
week Japanse noodles eten in plaats van rijst. Gebruik tekka, gomasio, natto miso en pickels bij de rijst.
 In plaats van brood als ontbijt maak je pap klaar van alle soorten

granen vlokken. Als je brood eet, doe het zeer beperkt en alleen
zuurdesembrood.
 Zwarten bonen en zwarten bonen drank is erg goed voor je longen.

Eet en drink dat 3 keer per week.
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 Eet 4 keer per week zeegroenten zoals kombu, wakame, dulse maar

vooral een gerecht met hiziki.
 Eet elke dag iets uit de groep harde bladgroenten ui, daikon, kool,

koolraap, knolselderie, waterkers en lotuswortel. Wortel, rode radijs,
broccoli en Brussels lof zijn erg goed voor je longen.
 Speciale aandacht voor de lotuswortel. Eet minimaal 2 keer per

week verse lotus wortel.
 Gebruik goede kwaliteit sojasaus, gember, mosterd en rijstazijn als

smaakmakers.
 Drink als dagelijkse thee, bancha twijgjes thee. Het werkt harmonise-

rend voor je longen.
 Heb je soms trek in zoet neem dan uitsluitend iets met bruine rijst

siroop.

Lotuswortel is onmisbaar bij longaandoeningen

12

Shoyu, msio, gember en umeboshi, gezonde smaakmakers

Speciale dranken en gerechten voor Erwin Olaf

 Lotuspoeder drank 3 keer per week, neem een kopje water en 1

theelepel lotuspoeder en verwarm dit goed maar niet koken. Voeg
een paar druppels shoyu eraan toe.
 Lotuszaden koken met kombu of wakame op smaak maken met wat

miso of shoyu. Neem voor 7 dagen elke dag een kopje.
 Wortel daikon drank 2 keer per week, van elk 1 eetlepel raspen en

een kopje gekookt warm water opgieten.
 Fijn gesneden daikon gerecht met wat druppels shoyu 2 keer per

week.
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 Bruine rijst gemberkompres 2 keer per week. Rooster bruine rijst in

een pan en voeg er wat gesneden gember bij. Verpak dit in een kaasdoekje en leg het op je longengebied. Lekker 15 minuten op de bank
liggen.
 Uit onderzoek blijkt dat vitamine A waardevol is om extra te nemen

bij COPD. Eet daarom heel veel groenten.
 Do-in oefeningen, probeer elke dag de oefening te doen voor longen

en dikke darm. Ook goed is om elke dag even voorzichtig te kloppen van het longgebied onder het sleutelbeen, links en rechts.
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Medicinaal koken voor Erica Terpstra
Eetverslaving, obesitas
Ze is krachtig, levenslustig, vrolijk en sterk als een brandnetel die in het
vroege voorjaar met gemak door het beton van het wegdek groeit. Erica
Terpstra is een echte ster in Nederland en ze staat nog midden in het
actieve leven met haar succesvolle programma Erica op Reis. Erica Georgine (of Georgina) Terpstra is geboren op 26 mei 1943 in Den Haag.
Ze is Nederlands voormalig zwemkampioene, sportjournaliste, staatssecretaris en had een lange carrière als geliefd Tweede Kamerlid, ze behaalde altijd erg veel voorkeurstemmen. Eind 2003 werd zij gekozen tot
voorzitter van de sportkoepel NOC*NSF. Zij stopte hiermee op 18 mei
2010.
Sinds enkele jaren is zij met volle overgave ook televisiepresentatrice.
Woensdag 10 december 2008 heeft Erica Terpstra haar boek Help, ik val
af! gepresenteerd. In zes maanden viel ze ruim veertig kilo af. Helaas was
zij weer snel op haar oude gewicht gekomen. Om niet weer in een jo-jo
situatie te komen is de macrobiotische keuken de beste keuze.

Eet- en drinkadviezen voor Erica Terpstra
Omdat ongezond voedsel verslavend werkt en het de smaakpapillen ongevoelig maakt is het van belang om te kiezen voor een stappenplan bij
het afrekenen van overgewicht. Van ongezond voedsel moet iedereen
afkicken en ongevoelige smaakpapillen moeten weer gevoelig worden.
Van belang bij afvallen is dat alle smaken zuur, bitter, zoet, pikant en
zout zoveel als mogelijk in de maaltijden aanwezig zijn. Binnen de macrobiotische eet- en leefwijzen zijn dat de vijf elementen hout, vuur,
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