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tekst: Siebren van der Hoogh

‘Er is hoop voor mensen met
de ziekte van Alzheimer en
Parkinson!’
Hanneke Beekmans heeft een voedingssupplement ontwikkeld dat een
belangrijke rol kan spelen bij de preventie en de genezing van Alzheimer en van
Parkinson. Het middel is samengesteld uit louter natuurlijke ingrediënten. De
eerste resultaten, in kleine kring, zijn hoopvol. Met dit artikel willen wij meer
mensen bereiken, die het voedingssupplement willen proberen én om de wereld
te laten zien dat het werkt.
Hanneke, wat was de aanleiding om onderzoek te doen en jouw middel

Hoe zie jij ziekte en met name de ziektebeelden bij oudere mensen?

te maken?

Ik zie ziekte als een manifestatie van de verstoring van de

De aanleiding was mijn eigen vergeetachtigheid. Ik vergat woorden en

natuurlijke of oorspronkelijke balans. De levenskracht ebt weg. Dit

wist veel dingen niet meer te benoemen, best zorgwekkend. Ik zocht

is iets wat we generatie op generatie meedragen en doorgeven.

naar een middel dat heel diep op het stoffelijke niveau werkt. Een

Ziekte zit ingebed in onze constitutie en ondermijnt onze

middel dat ons helpt terug te komen in de tijd van vóór de ontwikkeling

gezondheid en welbevinden. De westerse of allopathische

van Alzheimer. Een soort oermiddel, dat de tekortkomingen, die wij

geneeskunde richt zich vooral op de symptomen en niet op de

evolutionair ontwikkeld hebben, compenseert. Tijdens mijn onderzoek

heling. Ik wil het lichaam zelf aan het werk zetten. Mijn middel

en bij het schrijven van het Boek KEN1 ben ik mineralen

beoogt een zuiverende en activerende rol te spelen, die het lichaam

tegengekomen, die door de Maya’s gebruikt werden. Die wilde ik

herstelt en naar een oorspronkelijker situatie terugbrengt. Het

gebruiken. Ik moest alleen een manier vinden om deze opneembaar te

immuunsysteem wordt geactiveerd.

maken, dusdanig, dat het lichaam er iets mee kan. Ik bestudeerde een
verteringsproces in het dierenrijk en dat spoor volgde ik. Het

Zijn er ervaringen met het supplement?

bereidingsproces heb ik van de natuur afgekeken.

Hanneke: Ikzelf bemerkte in de eerste weken, dat ik wat rustiger
werd en beter aardde. Ik kwam meer in mijn eigen ruimte. Een

Vind je gehoor met jouw idee?

merkwaardige ervaring; het was alsof ik voor het eerst in mijn leven

Ik deelde mijn gedachten en ideeën met een bevriende fysicus en

voelde, dat ik op mijn benen stond. De wetenschapper kreeg gelijk

biochemicus. Hij onderzocht of hij een wetenschappelijke

met zijn aanname, dat het vooral op de hersenen gaat werken. Na

onderbouwing kon vinden. Hij was erg onder de indruk van mijn werk

twee kuren bemerkte ik, dat mijn geheugen aanmerkelijk verbeterde.

en gaf de mogelijkheden bij Alzheimer en Parkinson aan. “Het gaat

Gaandeweg ging het herinneren van woorden steeds beter. Ik

werken Hanneke, je hebt goud gevonden. Diamant misschien wel.”

besloot meer proefpersonen te zoeken. Dat is zonder publiciteit en

Inmiddels raken wij in de praktijk meer en meer overtuigd. En niet

met de wettelijke ban op elke gezondheidsclaim vanuit mijn

alleen door reacties van de mensen, die het voedingssupplement

alternatieve praktijk geen eenvoudige opgave. De reguliere

gebruiken. We ontdekten namelijk, dat in dezelfde tijd, dat ik ermee

instituten hebben hun protocollen. Het is dus vooral via mond op

bezig was, een groep wetenschappers in Azië, een soortgelijke remedie

mond, dat mijn middel bekend wordt.

ontwikkelden. Zij gaan van exact dezelfde ingrediënten uit, en claimen
dezelfde werking. Geheel onafhankelijk van elkaar maken we bijna
hetzelfde middel, voor dezelfde therapeutische toepassing, bescherming
van de zenuwcel en verbetering van de hersenfuncties.
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voorstellen dat ik bij ons eerste en tweede bezoek altijd alles aan
Heb je intussen wel resultaten te melden Hanneke?

mijn vrouw moest uitleggen, maar nu begreep ze het meteen!”

Gelukkig wel. Ik zal er drie aan het woord laten. Siebren: “Na mijn 65e

Frans: “Ik heb het helemaal niet zo op alternatieve geneeswijzen.

merkte ik al snel dat ik dingen niet goed meer benoemde. ‘Kerst’ werd

Er bestaat echter geen effectief middel tegen de ziekte van

‘Pasen’ en ‘warm’ soms ‘koud’, ik vergat namen, ook van dierbaren.

Parkinson. Ik heb altijd een actief leven geleid. Ik wil blijven fietsen

Vier gevallen van Alzheimer in mijn naaste familie maakten mij

en lopen en vooral ook bewust leven. Gelukkig vond ik Hanneke op

angstig. Ik ging op zoek naar preventie tegen deze ziekte. Hierbij bleek,

mijn pad. Ik heb niets te verliezen en heb er geen moment spijt van

dat de reguliere geneeskunst nauwelijks iets kan betekenen op dit

gehad dat ik haar middel nu al voor het tweede jaar neem. Bij de

gebied. Er zijn weliswaar lichtpuntjes, maar het duurt nog jaren voor

laatste controle van mijn arts bleek dat ik niet achteruit ben

men een werkend medicijn verwacht. Ik kwam uit bij Hanneke

gegaan. Ze verbaasde zich dat ik bijna geen speeksel meer verlies.

Beekmans; klassiek homeopaat in ruste. Sinds april 2016 neem ik deel

Het komt zelden voor dat symptomen minder worden. Ik ga dus

aan een proef met haar kuur. Na de tweede kuur werd ik echt

zeker door!”.

enthousiast en nu, na een jaar, weet ik het zeker: ik heb weer meer
parate kennis, ben minder vaak warrig en – zeker even belangrijk – ik

Dit is een mooi verhaal Hanneke, geeft het je moed om door te

voel me helderder en vitaler. Mijn angst ‘het’ straks te krijgen, is ook

gaan? Wij willen het middel zichzelf laten bewijzen, door zoveel

weg! Ik heb een stap gezet die echt belangrijk voor mij is. Vrienden zien

mogelijk mensen het te laten ervaren en hun vooruitgang te meten.

én bevestigen het. Ik bloei op, ik geniet weer!”

Als de resultaten goed zijn dan kan de wetenschap zich er verder
over ontfermen en kunnen we toewerken naar een gecontroleerde en

De man van Anja: “Toen mijn vrouw bij Hanneke kwam was zij

betaalbare beschikbaarheid. Onderzoek in Azië heeft inmiddels

gediagnosticeerd als Alzheimer patiënt. Bij het eerste bezoek kon zij

aangetoond dat het basis ingrediënt inderdaad een beschermend

niet rechtstreeks op de vragen van Hanneke reageren. Ook eenvoudige

effect heeft op de zenuwcellen. De therapie duurt doorgaans

vragen van Hanneke kon zij niet beantwoorden zonder mijn

minimaal een jaar voordat er merkbare verandering is. De weg naar

tussenkomst. Tussen de kuren door bezochten wij Hanneke. Na de

plaquevorming is langzaam en de natuurlijke weg terug ook. Wij

tweede kuur merkten wij nog geen resultaat. Na de derde kuur vroeg

zoeken relatief jonge of vitale mensen, die in een vroeg stadium van

Hanneke haar, of zij bereid was om zichzelf te laten onderzoeken bij de

gediagnosticeerde Alzheimer of Parkinson zitten. Er moet ook een

neuroloog. Tot onze verbazing keek mijn vrouw Hanneke aan en

partner zijn die hen begeleidt en ervoor zorgt dat de capsules op tijd

antwoordde: “Dat doe ik graag voor je Hanneke”. Het kwam direct bij

worden ingenomen. Voorschriften van de eigen arts gewoon

haar binnen en ze begreep direct wat de bedoeling was. Je moet je

innemen, het zit elkaar niet in de weg.

Heeft u, of kent u iemand met beginnende Alzheimer of de ziekte van Parkinson?
Hanneke Beekmans nodigt u van harte uit, om contact met haar op te nemen via:
jmbeekmans@online.nl.
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“Er is hoop voor mensen met
Alzheimer en Parkinson!”
In de Spiegelbeeld van september 2017 plaatsten wij een interview met
Hanneke Beekmans waarin zij verslag deed van een
voedingssupplement dat een belangrijke rol zou kunnen spelen bij de
preventie en de genezing van Alzheimer en van Parkinson. Inmiddels zijn
we 10 maanden verder. We zijn benieuwd naar het vervolg.
Hanneke, zijn er inmiddels meer mensen die het voedingssupplement gebruiken?
Jazeker! Het artikel in Spiegelbeeld heeft veel in beweging gezet. Mensen waren dankbaar dat Spiegelbeeld het interview heeft
geplaatst, want hoe anders moesten ze het weten! We zijn verder gegaan met mensen die relatief kortgeleden de diagnose
Alzheimer en Parkinson gekregen hebben. Deze mensen zitten allemaal in het eerste jaar van de kuur en toch krijgen we al
positieve en bemoedigende berichten terug. Ook mensen die al langer bezig zijn gaat het goed.

Wat zijn zoal de reacties?
Laatst kreeg ik een mail, de betreffende man is gediagnosticeerd
Alzheimerpatiënt en neemt het supplement inmiddels 3 jaar. Hij
mailde mij: “Hanneke, ik wil je dit toch even laten weten; ik ben
terug in de maatschappij, ik zit weer in het bestuur van een
stichting en het gaat mij goed.”

Dat is toch geweldig Hanneke!
Dat is het zeker, echter, ik moet er wel bij vertellen dat deze man
echt vroeg gediagnosticeerd was. En het toeval wilde dat hij via
via met mij in contact kwam. We zoeken vooral jong
gediagnosticeerde mensen omdat bij hen de resultaten het vroegst
kenbaar zijn.

“Hanneke, ik wil je toch even laten weten dat haar ogen sinds lang weer
helder staan, ze heeft haar belangstelling voor haar omgeving terug”

Met kenbaar bedoel je zichtbaar?
Ja, in die zin dat de verbetering binnen niet al te lange tijd, in dit geval 2-3 jaar, zichtbaar en meetbaar is. Het lijkt lang, maar de
ziekte zelf heeft naar de diagnose toe eveneens een lange weg afgelegd, dat kun je niet een, twee, drie omdraaien in de zin van
verbeteren. De betreffende man ging elk jaar een beetje beter, dat was voor iedereen in zijn omgeving te zien en te merken. De
resultaten zijn traag merkbaar bij de Alzheimerpatiënten, het neemt tijd in beslag. En het zal ook niet bij iedereen verlichting van
de klachten geven, dat is nu eenmaal altijd zo.

Hoe verder je in het proces zit, hoe verder de aandoening gevorderd is, hoe moeilijker het wordt om dit om te keren. Dat wil niet
zeggen dat het supplement zijn werk niet doet, maar de weg terug is lang. Het duurt dan te lang voordat je resultaten ziet. En weet
je, wij streven ernaar om het supplement erkend te krijgen en dus willen we graag vroeg gediagnosticeerde mensen. Des te meer
krijgen de resultaten gezien vanuit de statistieken, waarde. Het is een kwestie van aantallen, dusdanig dat je er niet meer om heen
kunt dat het supplement echt iets doet. En dan gaan we ermee naar de wetenschap, misschien dat ze het product dan serieus
nemen. Het is ook zo enorm belangrijk want er is nog steeds niets beschikbaar tegen Alzheimer. We moeten ons realiseren dat
dementie inmiddels doodsoorzaak nummer 1 is in Nederland. In 2016 hadden 245.000 mensen een vorm van dementie waarvan
70%, oftewel ruim 171.000 mensen Alzheimer. De verwachting is zelfs dat in 2050 dit aantal verdubbeld zal zijn naar meer dan
350.000 Alzheimerpatiënten. Ook volgens de Stichting Alzheimer Nederland is er momenteel geen genezing beschikbaar voor
dementie.
NRC schrijft op 10-1-2018 dat Pfizer stopt met het onderzoeken en maken van medicijnen tegen Alzheimer. “De ontwikkeling
van alzheimermedicijnen wordt al bijna drie decennia gedreven door het idee dat amyloïdeplaques in de hersenen de oorzaak zijn.
Mogelijk moet Alzheimer voorkomen worden bij mensen die deze aandoening nog helemaal niet hebben, of in de beginfase
zitten.” Ons preparaat bevat ingrediënten waarvan is aangetoond dat ze een beschermende werking hebben op het zenuwstelsel. Je
kunt het genetisch noemen, maar degeneratie speelt een belangrijke rol. Daarlangs leeft de mens van Nu ver van de natuur en
continue met prikkels van buitenaf en altijd weer het denken, altijd dat denken. We denken te veel en voelen te weinig. Of het
moeten emoties zijn, emotionele prikkels in overvloed en emoties hebben niets van doen met voelen. Voelen is aandacht hebben
voor wat er in je lichaam gebeurt, contact maken met jezelf. Dusdanig dat je vanuit je gevoel kunt onderscheiden wat van jou is en
wat van de ander. Bij jezelf leren blijven noemen we dat en dat scheelt een boel ellende en een hoop, soms ziekmakende, emoties.
Voelen heeft te maken met Awareness, je Bewust Zijn van.

Hanneke, even terug naar je supplement; je vertelde dat een bevriende arts je
geholpen heeft!
Ja, dat was en is heel bijzonder. Hij bood aan om de werking van het supplement middels bloedwaardes te onderzoeken. Dus niet
of het werkt voor Alzheimer of Parkinson, maar of het supplement iets doet en of dat meetbaar is in het bloed.? Ja precies, deze
arts heeft bij diverse, voor mij onbekende mensen, bloed afgenomen voor- en na inname van het voedingssupplement. Na 2
weken belde hij enthousiast op, de bloedwaardes waren in 2 weken meetbaar verbeterd. Wij blij dat begrijp je. Het supplement
doet iets in het lichaam. Hij heeft puur gekeken of na inname van het supplement de bloedwaardes verbeteren ongeacht welke
ziekte dan ook. Mijn supplement beoogt dan ook een zuiverende en activerende rol te spelen.

Zijn er nog meer resultaten te melden Hanneke?
Ja, we hebben uit heel het land verschillende positieve reacties gekregen, we gaan er dus ook echt mee door. De partner van een
patiënt met vroege Alzheimer mailde mij: “Hanneke, ik wil je toch even laten weten dat haar ogen sinds lang weer helder staan, ze
heeft haar belangstelling voor haar omgeving terug. Ze gaat naar de bibliotheek, ze gaat het gesprek met mensen aan en vertelt over
wat ze gelezen heeft. Ze lijkt weer op haar oude ik. We zijn er nog lang niet aangaande haar geheugen maar hier ben ik al zo blij mee
Hanneke en onze omgeving ook”.
Een man met Parkinson beleeft heel bewust wat het middel teweeg brengt in zijn lichaam en geest. Hij schrijft: “Hanneke, ik heb
de eerste kuur achter de rug en ben wonderlijke dingen in mijzelf tegengekomen. Verschillende problemen van de laatste jaren
komen gewoon weer langs, alsof ik ze nog moet verwerken. En bijna vanzelfsprekend zijn mijn lichamelijke problemen nog niet
weg, maar wel is er zo af en toe een momentje dat het lijkt of de problemen wel weg zijn. Dat is heel bemoedigend en ik start vol
goede moed met de 2e kuur”. Ik moet er wel bij vertellen dat deze man vroeg gediagnosticeerd is en ondanks zijn Parkinson nog
heel actief. Hij blijft in beweging en dat is enorm belangrijk.
Heel bijzonder is ook, en ik twijfel of ik het wel moet delen, het maakte zoveel indruk op ons. Een partner van iemand met
Alzheimer vertelde dat hij chronische lymfatische leukemie heeft en vroeg of hij de kuur mocht proberen. Wat moet je dan
zeggen? Hij heeft een kuur geprobeerd. Hij mailde mij dat hij naar de oncoloog was geweest en dat het aantal leukocyten niet was
gestegen. Dat kan alleen door jouw kuur want iets anders heb ik niet genomen. Ik kon er niet van slapen weet je dat!

Dat klinkt allemaal hoopvol Hanneke!
Ja, dat is het ook. Het geeft mogelijk aan dat het supplement inderdaad het lichaam zelf aan het werk zet en veel breder werkt als wij
nu weten. Dat het daadwerkelijk een verbetering of verlichting geeft bij mogelijk meerdere ziektes. De resultaten van de
bloedmetingen wezen in die richting. Echter, vooralsnog willen we ons uitsluitend blijven richten op mensen die in een vroeg stadium
van Alzheimer of Parkinson zijn gediagnosticeerd.

