Twee jaar geleden werd bij zijn zus baarmoederkanker vastgesteld. De kans dat ze de ziekte zou overleven,
was volgens de artsen niet bijster groot. Hij nam zich voor de beste behandeling te zoeken die voor haar te
vinden zou zijn. Nu ze het heeft gered, wil hij ook andere kankerpatiënten de helpende hand bieden.
Op bezoek bij Reliable Cancer Therapies van de Belg Luc Verelst. Tekst: Jan van Klinken

RCT streeft naar betrouwbare informatie over alle mogelijke behandelingen

Weldoener Luc Verelst:
Kankerpatiënt nog meer
wanhoop besparen
D

e oprijlaan doet denken aan die van
een monumentaal slot. Metershoge
sierlijke smeedijzeren hekken, gevolgd
door hoge robuuste bomen aan weers
zijden van het pad. En warempel, na honderd meter doemen de contouren van
een heus kasteel op. Daar, in StrombeekBever onder de rook van Brussel, zetelt
de onroerendgoedmaatschappij waarvan
Luc Verelst ooit enig aandeelhouder was.
In 1999 verkocht hij 75 procent van de
aandelen en trok hij zich terug uit de
operationele activiteiten. Hij verhuisde
naar Zwitserland maar niet om op zijn
lauweren te rusten. Na 20 jaar voor zichzelf te hebben gewerkt, wilde hij eenzelfde periode uittrekken voor de verre naaste. Hij startte ontwikkelingsprojecten op
in Afrika, Azië en Zuid-Amerika.
Zo nu en dan is hij weer terug in zijn
vaderland, vooral om voeling te houden
met het andere grote project dat hij is
begonnen, Reliable Cancer Therapies.
Het is ondergebracht in de orangerie
van het kasteel, te midden van weelderig groen en een sfeervolle waterpartij.

Dé toekomst

Hij heeft als voormalig aannemer niet
alleen verstand van bouwliften en staalconstructies, maar ook van de huisregels
der wetenschappen. Van huis uit is hij
namelijk bio-ingenieur. Dat is meteen
merkbaar. ‘Evidence-based’ is voor hem
een belangrijk begrip, geeft hij aan. “Er
moeten feiten en bewijzen zijn, anders
weet je niet wie je geloven moet.”
Of hij dan alles wat (nog) niet is bewezen,
als kwakzalverij afdoet? Dat gaat Verelst
veel te kort door de bocht. Hij interesseert zich juist heel sterk voor alternatieve en complementaire geneeskunde.
Vandaar dat hij de inmiddels overleden
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politica Marie-Rose Morel eind vorig jaar
bijstond met informatie toen ze haar heil
wenste te zoeken in het Duitse Krefeld
voor een Gamma Knife-behandeling
en in Wenen voor een combinatie van
hyperthermie (warmtebehandeling) en
dendritische celtherapie. Verelst vindt dat
er voldoende aanwijzingen zijn om deze
therapieën serieus te nemen. Immunotherapie is volgens hem zelfs dé toekomst
in kankerbestrijding.
Dat Marie-Rose Morel toch aan haar
ziekte ten onder ging, had hij niet verwacht. Hij zegt patiënten te hebben
meegemaakt die veel hogere tumorwaarden hadden dan zij en die het toch
hebben gered. “Haar pech was een zeldzame complicatie in de vorm van aantasting van het hersenvocht.”
Hem is wel verweten dat hij haar valse
hoop heeft gegeven, maar dat verwijt
werpt hij ver van zich. Hoop is in zijn
ogen nooit vals. Kankerpatiënten moéten
hopen. “Dat doet leven.” Daarvoor is

Marie-Rose volgens hem het beste
bewijs. Hoe zou ze het anders zo lang
hebben volgehouden?

Gekmakende zoektocht

De reden dat hij een eigen kennis
centrum heeft opgericht, heeft alles te
maken met de gekmakende zoektocht
die hij moest afleggen nadat hij zijn zus
de beste behandeling had willen bieden
die er te vinden zou zijn. Wat hij op internet aan mogelijkheden aantrof, deed
hem duizelen. Door de bomen was nog
niet het begin van een bos te ontwaren.
Daarin wil Verelst rigoureus verandering
brengen want hij wenst kankerpatiënten
alles behalve een wanhopige speurtocht
op internet.
Aan Reliable Cancer Therapies zijn zeven
stafleden verbonden, onder wie enkele
artsen, een apotheker en een bioloog, die
kaf en koren in de reguliere, alternatieve
en complementaire sector moeten scheiden. Het in de lucht houden van het centrum kost hem 1,25 miljoen euro per jaar

Belangrijke oproep voor ‘Moermanpatiënten’
Voordat RCT zich een oordeel vormt over de Moermantherapie, zou het de claim dat
deze therapie op zich tot genezing kan leiden, willen verifiëren. Daarvoor zou RCT
over de dossiers willen beschikken van tien tot vijftien patiënten die genezen zijn
verklaard. Voorwaarde is dat medisch bij hen is vastgesteld dat zij kanker hadden,
dat zij uitsluitend ‘Moerman’ hebben gevolgd en geen reguliere behandelingen
tegen kanker hebben ondergaan.
Degenen op wie dit van toepassing is en hieraan willen meewerken, wordt dringend
verzocht contact op te nemen met het Centraal Bureau van de vereniging, (0172)
49 79 44 (werkdagen 9.00-13.00 uur) of info@moermanvereniging.nl.
Met beschikbaar gestelde dossiers zal zeer prudent worden omgegaan. De privacy
van betrokkenen wordt volledig gegarandeerd.

de natuur. Neem taxol. Je kunt je zelfs
afvragen of inname van middelen in hun
natuurlijke vorm niet beter voor je is.”

V.l.n.r: Luc Verelst, Lydie Meheus en Lieve Vanschoubroek.
maar dat geld heeft Verelst er graag voor
over.

Zelf keuze maken

Zoals de naam van het centrum aangeeft, valt het accent op betrouwbaar.
Daarbij gaan hij en zijn staf niet over
één nacht ijs. In de adviesraad zitten
wetenschappers van naam, onder wie
oncologen die wereldwijd bekendheid
genieten. Ze zijn niet ingehuurd maar
verlenen hun diensten gratis, reageert
Verelst desgevraagd. “Wij willen verantwoord bezig zijn. Daar worden wij op
getoetst. Zodoende kan men ons niet zo
maar neersabelen.”
Ook de informatie die zijn centrum aan
patiënten geeft, is gratis. Op de website
van RCT is in gewone mensentaal aangegeven welke verantwoorde keuzemogelijkheden mensen hebben. Het accent ligt
op informatie. Adviezen zal het centrum
niet geven.
Dat levert voor patiënten wel eens een
teleurstelling op. “We krijgen brieven
van mensen die alles al geprobeerd
hebben. Die vragen ons in hun wanhoop
welke mogelijkheden nog resten”, vertelt
Lieve Vanschoubroek van RCT. Ze zegt
dat patiënten zelf een keuze moeten
maken “maar dan wel op basis van de
beste inzichten van dat moment.”

Gezond verstand

De website van RCT is overigens nog
verre van compleet. Veel therapieën zijn
nog in onderzoek. Een lastige exercitie,
want waar richt je je op? Op de therapie

zelf of op de resultaten? En tot hoever
achter de komma moet het bewijs gaan?
Bovendien maakt het verschil of een
therapie schade toebrengt dan wel zonder bijwerkingen is. Als voorbeeld komt
in het gesprek de Moermantherapie
ter sprake. Moet de wetenschappelijke
lat voor die therapie net zo hoog worden
gelegd als voor chemo? Verelst vindt
van niet. Hij zegt de logica te delen dat
gezonde voeding goed is voor je immuunsysteem en dat patiënten daardoor
sowieso een grotere kans hebben om
beter door belastende behandelingen te
komen. “Het is net als met biologische
voeding. Je kunt zelf met je gezonde verstand bedenken dat het beter voor je is
dan al dat bespoten en bewerkte spul.
Daar heb ik geen wetenschappelijke
studie voor nodig.”
Verder investeert RCT in beloftevolle
therapieën die moeilijk aan fondsen
kunnen komen. Sommige zijn voor de
farmaceutische industrie niet interessant
omdat er niets aan te verdienen valt. Een
voorbeeld op dit gebied is het onderzoek
naar de eigenschappen van artemisinine,
een bestanddeel van de plant zomeralsem. In cellen en laboratoriumdieren is
aangetoond dat het werkzaam is tegen
kanker. RCT sponsort een project waarin
een specifiek extract van de zomeralsem
bestudeerd zal worden.
Het zou Verelst niet verbazen als het
middel positief uit het onderzoek komt.
“Ook chemopreparaten bestaan voor een
aanzienlijk deel uit middelen afgeleid uit

Ook reguliere behandelingen komen
bij RCT aan bod. De informatie over bestaande en nieuwe chemokuren is vaak
zo versnipperd dat een leek niet weet
waar hij beginnen moet. Bovendien is
het medisch jargon voor buitenstaanders moeilijk te doorgronden. “Wij willen vooral objectieve informatie geven
over het resultaat van behandelingen”,
zegt Lydie Meheus, die sinds de start in
2009 de scepter zwaait bij RCT en daarvoor een directeursfunctie bekleedde
bij de biotechnologiereus Innogenetics.
Artsen en andere behandelaars kunnen
op de website van RCT terecht voor gespecialiseerde informatie. Ook zij raken
volgens Meheus gemakkelijk het spoor
bijster. “Wekelijks verschijnen zoveel
publicaties dat zelfs oncologen ze niet
meer kunnen bijhouden. RCT licht de
studies door en maakt er melding van
als ze voor patiënten van nut zijn.”

Veelbelovend

RCT stak ook geld in een recent congres
over integratieve geneeskunde in Papendal. Verelst vindt de integratieve aanpak
veelbelovend. Daarbij wordt het beste uit
regulier en niet-regulier gecombineerd
en krijgt zowel lichaam als geest de aandacht die het verdient. “In de VS is die
ontwikkeling al volop gaande. Zelfs
toonaangevende kankercentra passen
daar integratieve geneeskunde toe. Over
20 jaar gaan we dat hier ook zien”, is
zijn stellige overtuiging.

info@reliablecancertherapies.com
http://www.reliablecancertherapies.com
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