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KLUMMEN
Vær realistisk, kræv det umulige. Sådan skrev unge demonstranter på en mur i Paris under studenteroprøret i 1968. Det var den gang, jeg var ung og entusiastisk og med på barrikaderne. Det er næsten 50 år
siden. Nu er jeg en del af den såkaldte ældrebyrde med bl.a. åreforkalkning i venstre ben. Jeg demonstrerer ikke
så tit mere. Men hvis en demonstration ville betyde, at behandling af åreforkalkning med EDTA bliver tilskudsberettiget og en del af det offentlige sundhedsvæsen – så stiller jeg op igen. EDTA-patientforeningen har arbejdet
for det mål i ca. 30 år. Uden held indtil nu. Så er det, man må spørge sig selv, om det er realistisk at fortsætte,
eller kræver vi det umulige?
Set med offentlige øjne er svaret nok: Ja, I er ikke realistiske og kræver det umulige. Men hvorfor? Fordi det offentlige sundhedsvæsen ikke accepterer den evidens, der er for EDTAs virkning på åreforkalkning. Den forskning,
der er på området, er åbenbart – efter deres mening – ikke valid og signifikant – eller hvad ved jeg? Det, jeg ved,
er, at behandlingen med EDTA har hjulpet mig og mange, mange flere med mig. Læs bare de mange beretninger i EDTA Nyt og på hjemmesiden. Det absurde er, at vi EDTA-patienter har sparet samfundet for rigtig mange
millioner hvert år, mens vi selv har måttet punge ud. De af os, der har den mulighed. Det er ikke alle beskåret.
Vi håber, at rigtig mange medlemmer møder op til medlemsmødet og generalforsamlingen den 26. april.
Kun sammen bliver vi stærkere – måske stærke nok?
VENLIG HILSEN
Birgit Christiansen
Redaktør
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LEDER

EDTA Nyt

EDTA Patientforeningen

Medlemsmagasin nr. 1/2017

Hvor skal du hen?
Og hvor skal foreningen hen?
I dette nummer af EDTA Nyt finder du indbydelsen til foreningens 4. medlemsmøde samt til generalforsamlingen den 26. april 2017, der afholdes i
Vartov i København K. Det er (forhåbentlig) her, du er på vej hen.
Hvor er EDTA-patientforeningen på vej hen? Efter 30 år har vi fortsat ikke noget
gennembrud i en folkelig opbakning til EDTA-behandling i offentligt regi. Hvordan kommer vi videre som forening? Hvilke ønsker har du til foreningen? Det
er bl.a. det, vi gerne vil tale med dig og vores andre medlemmer om. Vi er kort
sagt interesseret i dine ideer til, hvordan foreningen skal udvikle sig frem over.
Selv har jeg som formand nogle ideer som fx
•	Stille op til regionsrådsvalget i november 2017 - alder ingen hindring.
Det er gratis reklame. Skal der føres valgkamp, så skal vi selv til lommerne
med mindre de sociale medier kan bruges - facebook fx
•	Afholde en happening foran Folketinget og efterfølgende deputation til
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
•	Mails til samtlige folketingsmedlemmer med et faktabaseret indhold.
Fx koster en bypassoperation 217.205 kr. ifølge Statens Seruminstitut.
Dertil kommer medicinudgifter, risikoen ved en bypass og bivirkninger.
For slet ikke at tale om, at der intet kalk er fjernet i blodkredsløbet
• Møde med regionsrådene
•	Hvordan får vi hjemmesiden www.edta-patientforeningen.dk højere op
i søgelisterne?
Foreningens økonomi er ikke imponerende. Den er snarere ved at nærme sig
en kritisk tilstand. Har du gode ideer til, hvordan vi får rettet op på det? Er det
fx en mulighed, at EDTA Nyt frem over ikke udkommer i en papirudgave, men
sendes pr. mail og lægges ud på hjemmesiden? Eller?
Medlemstallet ser desværre ud til at være faldende. Og det til trods for, at alle
klinikker nu giver en rabat på 50 kr. til hver behandling. Skyldes det, at vi ikke
har været gode nok til at udbrede kendskabet til EDTA? Eller skyldes det, at I
som medlemmer ikke finder, at foreningen lever op til jeres ønsker?
Ovenstående er blot et udpluk af de muligheder og udfordringer, vi har som
forening. Vi vil gerne være på linje med jer som medlemmer. Så mød op til
medlemsmødet og generalforsamlingen og vær med til at sætte jeres fingeraftryk på foreningens fortsatte udvikling. Bestyrelsen fastlægger så foreningsarbejdet ud fra "det mulige". I kan give os opgaver, vi ikke kan løse. Jeg har på
de foregående 3 medlemsmøder erfaret, at foreningens medlemmer gerne vil
udveksle erfaringer og komme med input til foreningens fortsatte virke. Det har
generelt været nogle livlige medlemsmøder - dog ikke så meget det første i
Viborg, da bestyrelsen her havde en dagsorden. Bestyrelsens dagsorden blev
heldigvis kørt over lige på stedet i det andet møde på Svogerslev Kro. Vi har
siden lært at køre uden dagsorden, hvilket har været meget inspirerende.
VI HAR BRUG FOR DIT INPUT! Derfor skal du tilmelde
dig foreningens kombinerede 4. medlemsmøde og
generalforsamlingen den 26. april 2017
VENLIG HILSEN
Niels Højgaard
Formand
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Reception for

Claus Hancke

Claus Hanckes klinik i Lyngby blev den 1. januar 2015 overtaget af læge
Katrine Flindt og hendes mand Tom Kirkebæk. Den 27. januar 2017 sagde
Claus Hancke – efter næsten 30 år med bl.a. EDTA – et endeligt farvel til
den klinik, han etablerede i 1988.

I anledning af, at Claus Hancke efter næsten 30 år har valgt at
stoppe, var der inviteret til reception i IOM-klinikken i Lyngby.
Og sikke en reception!
Det er ikke muligt her at give et bare nogenlunde dækkende billede
af receptionen. Arrangementet var overdådigt. Fremmødet var
imponerende. Det samme gjaldt antallet af gaver. Især flaskerne
fyldte meget. EDTA-patientforeningen bidrog med en stor flaske
særlig god portvin. Vi håber, Claus vil nyde den sammen med
familie og/eller venner og sende foreningen en venlig tanke imens.
Klinikkens personale, familie, kolleger og patienter fra nær og
fjern var mødt op i stort tal. Katrine Flindt holdt en tale, hvor hun
takkede for, at han har været med hende de sidste par år. For det
fundament, han har skabt, som er meget betydningsfuldt. Claus
fortalte, at det er 43 år siden, han blev læge, og 30 år siden, han
etablerede sin EDTA-klinik. Hans første patient havde været med
EDTA, og hans sidste havde været med EDTA. Det følte han sig
godt tilpas med.
Katrine Flindt takkede for, at Claus
Hanche havde været med hende
de sidste par år. For det fundament,
han har skabt, som er meget
betydningsfuldt

Han blev efterfulgt af Knud Hansen fra EDTA-patientforeningen,
der var repræsenteret ved 3 bestyrelsesmedlemmer. Knud holdt på
foreningens vegne en lang tale til Claus Hancke, hvor han gennemgik historien, takkede for et langt og godt samarbejde, for alt hvad
han har bidraget med og for hans lange kamp for behandlingen af
åreforkalkning med EDTA. Han har været en vigtig samarbejdspartner for foreningen, der aldrig er gået forgæves til ham.
Andre talere fulgte efter og takkede for den store ildhu, som
Claus Hancke altid er gået til behandlingen og patienterne med.
Hvad Claus siger, har man altid tillid til!
EDTA-patientforeningen ønsker Claus et godt og langt otium.
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RECEPTION
Tak til sygeplejerske Anna Gleerup fra IOM-klinikken i Lyngby for de fotos,
hun har delt med EDTA Nyt. De giver forhåbentlig et indtryk af dagen

Det var et imponerende arrangement. Der var lagt stor energi,
engagement og omhu i receptionen. Der var mange, der benyttede
receptionen til at sige tak til Claus Hancke. Her takker Knud Hansen
Claus Hancke
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FRA FORENINGEN

Medlemskontingent
2017
Har du husket at indbetale medlemskontingent for 2017, så du har stemmeret
på generalforsamlingen og kan få rabat
på din behandling med EDTA?
Vi håber, du fortsat vil støtte op om foreningens arbejde.
Arbejdet med at opkræve og registrere indbetalinger og
udsende medlemsbeviser er omfattende og meget tidskrævende.
I sidste nummer af EDTA Nyt skrev jeg, at foreningen ville
gå over til at lade Nets-betalingsservice udsende indbetalingskort, og at alle med posten ville modtage en kontingentopkrævning i slutningen af januar 2017. Sådan skulle
det imidlertid ikke blive. Det lykkedes aldrig at få samarbejdet med Nets til at fungere. Derfor har proceduren været,
at de medlemmer, hvor vi har en mailadresse, har fået
opkrævning på mail, mens andre medlemmer har modtaget
opkrævning med posten.
Hvis du har problemer med indbetaling af kontingent, hvis
du har fået ny mail-adresse, eller hvis du ønsker at melde dig
ud af foreningen, vil jeg kraftigt opfordre til at kontakte mig.
Det kan gøres med opringning eller sms til tlf. 23 34 23 16
eller på mail til post@edta-patientforeningen.dk
Hvis du af en eller anden grund har forlist din opkrævning,
og hvis du kan betale via netbank, kan kontingentet indbetales på Reg.nr. 9365 Kontonummer 0008379262
Enkeltmedlemskab 250 kr.
Familiemedlemskab 300 kr.
HUSK AT PÅFØRE MEDLEMSNUMMER, som du finder bag
på medlemsbladet.
Hvis du ikke har betalt medlemskontingent senest 5
hverdage efter modtagelsen af dette nummer af EDTA
Nyt, vil du automatisk blive slettet af medlemslisten.
EDTA-klinikkerne ønsker dokumentation for medlemskab af
foreningen. Alle medlemmer med kendt e-mail adresse får
tilsendt et medlemsbevis på mail for betalt kontingent for
2017. Medlemmer, der ikke har eller ikke har oplyst e-mail,
har fået en postomdelt kontingentopkrævning og må bruge
kvittering for indbetaling i bank som bevis.
Med venlig hilsen
Niels Otto Trap
Kasserer
Tel: 23 34 23 16
Mail: post@edta-patientforeningen.dk
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Fra bestyrelsen
Bestyrelsen holdt sit første møde i 2017 den
26. januar. Meget af tiden gik naturligt nok med at
planlægge det medlemsmøde og den generalforsamling, der indkaldes til i dette nummer af EDTA
Nyt. Især vedtægtsændringer – specielt foreningens navn - blev (igen, igen) diskuteret. Det er
spændende, hvad generalforsamlingen beslutter.
Også regnskabet for 2016 og budget 2017 var
på dagsordenen. I det hele taget er økonomien
i fokus. Foreningen kører med underskud. Der er
store problemer med opkrævning af kontingent.
EDTA-lægeklinikkerne efterlyser et medlemsbevis,
så medlemmer kan dokumentere deres medlemskab overfor klinikken. Vi mangler midler til informationsmateriale m.v.

NY ADRESSE?

Hvis du flytter, får EDTA-patientforeningen ikke
automatisk besked fra Post Nord. Vi vil derfor få
dine medlemsblade retur. Det giver ekstra besvær
og udgifter, når vi får din nye adresse og skal
eftersende medlemsbladene.
Det er derfor vigtigt, at du meddeler flytning til
EDTA-patientforeningen. Send blot en e-mail til
post@edta-patientforeningen.dk – gerne med
medlemsnummer (står på bagsiden af EDTA Nyt),
navn og den nye adresse. Så er du sikker på at
modtage dine medlemsblade.

NY E-MAIL ADRESSE?

Foreningen vil gerne have mulighed for at kontakte
vores medlemmer, når der sker noget nyt i foreningen, der ikke kan vente til næste nummer af EDTA
Nyt. Derfor er det vigtigt for os – og for dig – at du
giver besked på post@edta-patientforeningen.dk,
hvis du får en ny e-mail adresse.

2017 Medlemsmøde &

generalforsamling

Kære medlem

EDTA-patientforeningen har hermed fornøjelsen af at invitere til medlemsmøde og efterfølgende generalforsamling
Dato		
Onsdag den 26. april 2017
Sted		Vartov
Adresse		
Farvergade 27, 1463 København K
Medlemsmøde		
Kl. 10:00 til 12:00
Generalforsamling		
Kl. 12:00 til 15:00
Tilmelding		
Senest onsdag den 12. april 2017 til
		
Kasserer Niels Otto Trap
		
Mail: post@edta-patientforeningen.dk
		
SMS til tlf. 23 34 23 16

Medlemsmødet
2017

Medlemsmødet starter med kaffe/te og rundstykker. Det er gratis at deltage.
Belært af erfaringerne fra de sidste års medlemsmøder har vi ikke fastlagt en dagsorden for medlemsmødet.
Formand Niels Højgaard vil indlede med et kort oplæg, hvorefter ordet er frit.
Så mød op og del dine erfaringer med EDTA behandling og andre tiltag
Hør, hvad andre har at berette
Find ud af, hvad andre har gjort som supplement til EDTA behandlingen
Fortæl om, hvad du kunne ønske dig, at EDTA-patientforeningen prioriterede
Hvad har foreningen gjort godt, og hvad er mindre godt?

Kort sagt: Bidrag med lige netop det, der ligger dig mest på hjerte
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Indkaldelse til
ordinær generalforsamling
2017
Onsdag den 26. april 2017 kl. 12-15.30
i Vartov, Farvergade 27, 1463 København K
Deltag i foreningens generalforsamling og få indflydelse på, hvad der skal ske i foreningen i 2017.

FORENINGENS BESTYRELSE FORESLÅR
FØLGENDE ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE

Ægtefæller/ledsagere er velkomne, men det er
kun medlemmer, der har stemmeret.

§ 1.1 FORENINGENS NAVN
FRA: Landsforeningen for medicinsk behandling
af åreforkalkning med EDTA
TIL: EDTA-patientforeningen

Under generalforsamlingen inviteres på frokost
og kaffe/te med brød.
I henhold til vedtægternes § 6.1 skal generalforsamlingen afholdes hvert år i april kvartal og
indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers
varsel. Indkaldelsen skal ske skriftligt til medlemmerne med angivelse af dagsorden.
I henhold til vedtægternes § 6.2
er dagsordenen
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for det forløbne år
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år
4.Behandling af indkomne forslag
5. Budget for indeværende år
6. Fastsættelse af næste års kontingent
7.	Valg af bestyrelse. I lige år vælges formand
og 2 bestyrelsesmedlemmer.
(Formand Niels Højgaard og kasserer Niels
Otto Trap er ikke på valg. Medlem Knud Hansen
er på valg for 1 år. Han overvejer)
I ulige år vælges næstformand og 1 bestyrelsesmedlem
(Næstformanden har trukket sig fra bestyrelsen.
Medlemmerne Ruth Møller og Birgit Christiansen ønsker ikke genvalg)
8. Valg af mindst 2 og op til 4 suppleanter for ét år.
9. Eventuelt

§ 2 FORENINGENS FORMÅL
FRA:
2.1 Udbredelse af kendskab til en ikke operativ
behandling af kredsløbssygdomme og tungmetalforgiftning med stoffet EDTA
2.2 At medvirke til offentlige tilskud til behandling
af de i 2.1 nævnte sygdomme på private klinikker
og/eller hospitaler efter eget valg
2.3 At skabe interesse for forskning i behandling
af årsagen til kredsløbssygdomme
TIL:
2.1 at udbrede kendskabet til behandling af åreforkalkning med EDTA
2.2 at støtte patienter med hjerte-kar-sygdomme
gennem bl.a. rådgivning og information om EDTA
behandling
2.3 at medvirke til offentlige tilskud til EDTA
behandling af åreforkalkning
Ændring af foreningens vedtægter skal i
henhold til § 12.1 ske på en generalforsamling
med 2/3 af de afgivne stemmer. Ændringsforslag
skal være formanden i hænde senest den 15.
februar. Forslaget skal tilgå hvert enkelt medlem
samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.
I henhold til § 12.2 træder vedtægtsændringer
i kraft med virkning fra den generalforsamling,
de vedtages på.

I henhold til vedtægternes § 6.3 skal forslag,
som medlemmerne ønsker optaget på dagsordenen, indgives skriftligt til bestyrelsen
senest 10 dage før generalforsamlingen.

Forslag skal indsendes skriftligt til formand Niels Højgaard, Frejasvej 27, 8981 Spentrup eller
på mail formanden@edta-patientforeningen.dk senest lørdag den 15. april 2017
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2017 Medlemsmøde &

generalforsamling

Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA

Uddrag af årsrapport for 2016
Resultatopgørelse for året 2016
BUDGET 2017		
2016
tkr.		
153
Kontingent
116.500
50
Tips- og lotto
53.017
0
Bladtilskud
6.356
5
Gaver/legater
3.114
0
Andre indtægter
128
208
Indtægter i alt
179.115
-5
Kontorartikler
-4.287
-41
EDTA Nyt layout
-43.543
-40
EDTA Nyt tryk
-46.476
-48
EDTA Nyt forsendelse
-45.208
-3
Telefon og internet
0
-3
Repræsentation
-2.691
3
Bankomkostninger
-2.034
-3
Administration
-2.420
-2
Hjemmeside
-2.173
-1
Annoncering
-7.160
-10
Bestyrelsesmøder
-14.650
-12
Generalforsamling
-12.007
-15
Offentlige møder
-14.617
-14
Revision
-12.500
-0
Nyanskaffelser
-4.298
-8
Nets/medlemsopkrævning		
-208
Omkostninger i alt
-214.064
0
Årets resultat
- 34.949

2015
134.079
53.614
10.413
404
302
198.812
-1.773
-31.250
-66.539
-22.313
-2.415
-4.444
-1.324
-2.345
0
-15.648
-12.994
-13.875
-14.138
-15.000
0
-7.007
-211.065
-12.252

Balance pr. 31. december 2016
AKTIVER			
Indestående i bank		
AKTIVER I ALT 		

2015
54.611
54.611

2014
117.273
117.273

PASSIVER
Egenkapital
Saldo pr. 1. januar 2015
Årets resultat			
Henlæggelser i alt		

64.393
- 34.949
29.444

76.645
- 12.252
64.393

GÆLDSFORPLIGTELSE
Skyldig revision		
Skyldig EDTA Nyt		
Forudbetalt kontingent
Gældsforpligtelser		

12.500
10.067
2.600
25.167

15.000
33.180
4.700
52.880

PASSIVER I ALT

54.611

117.273

Ovenstående er uddrag af den reviderede årsrapport 2016. Den er underskrevet af EDTA-patientforeningens bestyrelse på
bestyrelsesmødet den 26.1.2017
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MØD OP OG DELTAG
Bestyrelsen i EDTA-patientforeningen ser gerne, at rigtig mange medlemmer møder op til medlemsmøde og generalforsamling. Vi har brug for jeres input. Brug for at vide, hvad medlemmerne prioriterer, at foreningen skal kaste sig
over.
Bor du langt fra København, er det faktisk ret så billigt at tage med DSB, hvis man bestiller i god tid eller har mulighed for pensionistrabat. Og det var måske en ide at tilbringe et par dage i København? Forhåbentlig er foråret stærkt
på vej, så man kan få nogle dejlige gåture. Sejle rundt på de københavnske kanaler. Tage i Tivoli eller på Bakken. Gå i
Operaen eller Det Kongelige Teater. Alt efter lyst og pengepung.
Vores opfordring er: Mød op og deltag!

OM VARTOV
Arrangementet finder som tidligere omtalt sted i Vartov,
der et et levende kulturelt kraftcenter i hjertet af København
FIND VEJ:
VARTOV
FARVERGADE 27
1463 K
Vartov ligger placeret i det syd-østlige hjørne af Rådhuspladsen (bag lurblæserne) med udsigt til Regnbuepladsen.
Fra Københavns Hovedbanegård og Vesterport Station er der kort gåafstand.
Vi vil stærkt fraråde, at man tager bilen. Det er enormt svært at finde en parkeringsplads tæt på, og hvis man er
heldig, er det meget dyrt.
OPLEV VARTOV
Vartov er en historisk bygning med rødder tilbage til det tidligste København. Således hviler fundamentet på resterne
af Absalons bymur og på det sted, hvor Tycho Brahe en overgang udførte sine observationer. De nuværende bygninger er fra 1724-25. De har bl.a. huset et hospital, hvor N.F.S. Grundtvig var ansat som præst fra 1839-72.
I dag er Vartov et kulturelt kraftcenter, der rummer en lang række aktiviteter og institutioner, centre, kollegium for
studerende med mere.
GRUNDTVIG I VARTOV
Grundtvig sætter stadig præg på Vartov, da Grundtvigsk Forum i 1947 købte bygningerne. Disse huser i dag Grundtvigsk Forum, Grundtvig-Akademiet, Grundtvig-Biblioteket, Grundtvig Centeret samt en masse folkeoplysende,
meningsdannende og kulturelle foreninger og virksomheder.
Vartov summer således af liv fra kælder til kvist og lægger lokaler og talerstol til et væld af akiviteter og arrangementer – helt i Grundvigs ånd.
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PATIENTHISTORIE

Min EDTA-historie
Jeg var 60 år den sommer, jeg fik en blodprop i hjernen.
Skaderne var små og længst forvundet. Men ved den
efterfølgende skanning blev lægerne betænkelige.

LÆGERNES DOM
Efter endnu en skanning blev jeg sendt til Rigshospitalet, hvor de bedste skanningsspecialister er. Svaret var:
Din halspulsåre er så snoet, at det gør, at du opslæmmer megen forkalkning.
Dette er kun den første blodprop. De vil komme i en
perlerække fra nu af.
Behandling findes ikke. Ved operation må man kortvarigt lukke for blodtilførslen = ilten til hjernen. Det kan
hjernen ikke tåle. Så …. Men om 10 år kan du komme
tilbage og få den operation. Hvad de mente, ved jeg
ikke. Var det sådan, at når jeg om 10 år havde mistet
det meste af forstanden efter alle propperne, kunne de foretage et indgreb, så min krop! kunne leve
videre?
EDTA-BEHANDLINGEN
Jeg forhørte mig alle vegne og hørte omsider om
EDTA. Efter lange økonomiske overvejelser begyndte
jeg behandlingen efter et par år.
Den læge, jeg kom til, blev senere undsagt af EDTApatientforeningen på grund af bristende kvalifikationer. Og min dosis var faktisk for lav. Men på trods af
det oplevede jeg ved behandlingerne, at der kom
små smertejag i hals, fingre og fødder, som når en
arm eller et ben har ”sovet” og nu ”vågner” op igen.
Morgenstivhed i fingrene forsvandt. Og i dag er jeg
mere smidig end mine jævnaldrende.
Et par år efter, at jeg skiftede EDTA-læge, fik jeg nogle
besynderlige symptomer. Almindelige ting, som at gå
ud og handle eller anden lettere fysisk aktivitet, gjorde
mig træt og gav småfeber - nok til, at det meste af
min tid til sidst foregik i sofaen.

Da alt andet var prøvet, fulgt op af hånlige bemærkninger i hospitalsvæsenet, fik min EDTA-læge undersøgt mig for tungmetalforgiftning. Det var det, der var
galt. Det ville normalt være forsvundet under de første
30 behandlinger. Men da dosis i begyndelsen var for
lav, var det ikke nok. Jeg fik 6 ekstra EDTA-behandlinger. Og siden har jeg ikke haft problemer.
Havde EDTA ikke været der for mig, ville jeg først være
blevet erklæret for hypokonder og efter flere blodpropper sidde som en zombie på et plejehjem i dag.
NU OG HER
Jeg er 78 år i dag. Sund og lidt raskere end mine
jævnaldrende.
Agnes Brabæk
Von Lingens Väg 3
21370 Malmö
Tlf. 0045 2888 2112
Mail: agnes.brabaek@hotmail.com

PATIENTHISTORIER

Fortæl om dit forløb
med EDTA
Vi efterlyser fortsat beretninger fra medlemmerne om egne erfaringer med EDTA behandling. Dels til bladet og dels til vores samling.
Jo flere, der fortæller om, hvad EDTA har betydet for deres liv, jo stærkere står vi overfor de,
der beslutter, om EDTA kan/skal godkendes
– håber vi!
Så grib pennen eller tastaturet og send din
historie – kort eller lang og gerne på mail til
formanden@edta-patientforeningen.dk
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EDTA behandlingen er ikke en mirakelkur. Kost, tænder, kosttilskud, rygning mm spiller med. Derfor har EDTA Nyt tidligere
fx bragt artiklen ”Karforkalkning kan behandles med kost!”
(nr. 3/2015) og ”En håndfuld nødder kan beskytte hjerne
og hjerte” (nr. 4/2016). Her handler det om hvidløgsdråber.
Det er så op til hver enkelt læser selv at tage stilling.
Redaktøren

EDTA NYT

Men er der grund til at vente på flere resultater? Ikke
mindst fordi jeg selv, i forbindelse med to ultralyd
skanninger med 2 års mellemrum, fik konstateret en
reduktion af forkalkningen i min højre halspulsåre fra
2mm til 1,6mm, og at de dårlige doblersignaler var
forsvundet.

HVIDLØG VIRKER

JYLLANDSPOSTEN DEN 22.2.2017

Alle ved, at hvidløg igennem årtusinder har været
anerkendt som kosttilskud mod en lang række sygdomme, og at det spist i rå tilstand trænger igennem
huden og forårsager en ubehagelig gennemtrængende stank. Men det er nok de færreste, der ved, at det i
de seneste år er lykkedes at udvikle lugtfri koncentrater
med en måske hundrede gange større effekt end den,
der findes i de rå løg.
Effekten på hjertesygdomme er et af de områder, der
i de seneste år er forsket mest i - især på det meget
anerkendte UCLA-universitet i Californien - som i begyndelsen af 2016 offentliggjorde et meget opsigtvækkende resultat af fire ”dobbeltblind”-undersøgelser.
Undersøgelsen gik over et år og omfattede 100 personer, der alle havde - eller havde haft - hjerteproblemer
som følge af åreforkalkning. Hos dem, der dagligt tog
2 X 20 hvidløgsdråber, konstaterede man en 80%
opbremsning af den generelle forkalkning, vi alle er udsat for. Hertil kommer, at man hos mange fandt, at der
var sket en REDUKTION af kalk/fedt belægningen i de
bløde årebelægninger.
Forsøget var egentlig en gentagelse af et lignende
forsøg to år tidligere, som med lugtfrie hvidløgskapsler
viste et lignende, overbevisende resultat.
7 andre amerikanske universiteter og forskningsinstitutter og et samarbejde imellem Skåne og Lunds Universiteter er nu i gang med yderligere forskning.
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HJERTEPATIENTER
VENTER
Det kan kun være forstokkede hjertelæger, der står bag
Hjerteforeningens beslutning om, at man vil afvente
nærmere resultater om virkningen af hvidløgskoncentrater mod åreforkalkning »fra de studier, der allerede
er igangsat, eller som planlægges gennemført«. Altså
om adskillige år. Kendsgerningen er, at man på flere
anerkendte universiteter i hele verden for længst har
dokumenteret mere end blot signifikante resultater.
Sidst men ikke mindst offentliggjorde det meget anerkendte UCLA-universitet i Californien i januar 2016
resultatet af fire dobbeltblindundersøgelser, der alle
påviste en opbremsning af generel forkalkning på 80
pct. og en reduktion af kalk/fedt af vægdannelsen i de
mere elastiske blodårer, som jeg selv har konstateret
og berettet til Hjerteforeningen om. Undersøgelsen var
en gentagelse af en UCLA-undersøgelse, der fandt sted
to år tidligere, og som viste næsten samme signifikante
resultater.
Lige nu forskes der videre på syv navngivne amerikanske universiteter og ved et samarbejde imellem
Skånes og Lunds Universiteter. Hvor længe skal landets
250.000 hjertepatienter og Hjerteforeningens medlemmer vente på et udspil fra foreningen, når langt de fleste problemer skyldes åreforkalkning, der kan behandles med et helt ufarligt koncentrat af hvidløgsdråber?

Steen V. Skånstrøm, Krogholmgårdsvej
17, 2950 Vedbæk, steen.vasa@mail.dk
har sendt EDTA Nyt et indlæg samt
debatindlæg optaget i andre medier
om hvidløgsdråber og deres effekt
på hjertesygdomme.

NORDJYSKE STIFTSTIDENDE DEN 8.2.2017

KLOGT TRÆK
SCANNING: Det er en klog beslutning, at
private scanningsklinikker med overenskomst med sygesikringen i visse regioner (f.eks. Region Midt) udfører
gratis ultralydsscanninger med en henvisning fra egen
læge.

Hertil kommer, at det meget anerkendte UCLA-universitet i Californien i begyndelsen af 2016 offentliggjorde,
at man med fire ens dobbeltblindundersøgelser, med
daglig hvidløgskoncentrat over et år, beviste en 80
procent opbremsning af forkalkningen og en reduktion i de blødere kalk/fedt-lag. Som jeg selv har fået
konstateret.

Dette er ikke mindst vigtigt ud fra den kendsgerning, at
over 10 procent af alle over 60 år får hjerteproblemer,
som ofte er relateret til livstruende åreforkalkning, som
kan ses ved scanning.
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Når indholdet er vigtigt ...

RAlæBseAreT
20til%
bladets

w.maxipharma.dk
. Bestil Kyolic på ww
TA
ED
en
od
atk
rab
Brug
rabatkoden.
erioden, ved brug af 12.
sp
ud
tilb
i
e
els
nd
se
kl.
Gratis for
den 21. april 2017
Gælder indtil fredag

En forbrugers mening ...

Når indholdet er vigtigt ...

,,Jeg har været trofast bruger af Kyolic gennem de sidste 10 år.
Jeg føler mig meget tryg ved at tage produktet, og det hjælper
mig til at holde min krop sund. Det bedste ved Kyolic er, at det
er 100% lugtfri, så jeg kan nyde alle fordele ved at spise hvidløg
uden at genere mine omgivelser med hvidløgsånde.”

Kyolic er det naturlige kosttilskud som holder dig på toppen.
Kyolic har mange gode fysiologiske egenskaber. Særligt
opretholder Kyolic et normalt kolesterolniveau og bidrager til
et normalt kredsløb. Derfor er Kyolic en naturlig del af en sund
livsstil. Kyolic er lagret hvidløgsekstrakt af meget høj kvalitet.

– Grethe Bergstøm Kristensen, Århus

Helt fri for sprøjtemidler og uden lugt og smag.

Kyolic fås som tablet, kapsel og i flydende form
på apotek, hos matas og i helsekostbutikker.
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MaxiPharma · Se meget mere på www.maxipharma.dk

INFO

Tilskud til EDTA-behandling
EDTA-LÆGEKLINIKKERNE
EDTA-lægeklinikkerne giver, hvis du er medlem af EDTA-patientforeningen, en rabat på 50 kr. pr. behandling
til patienter, der modtager EDTA-behandling.
For at få rabatten skal du fremvise det medlemsbevis, du har modtaget, efter at foreningen har registreret
din indbetaling. Eller kvittering for indbetaling til bank. EDTA-patientforeningen kan IKKE oplyse lægeklinikkerne om, hvem der har betalt, og hvem der ikke har betalt medlemskontingent. Ligesom vi heller
ikke ligger inde med oplysninger om, hvilken lægeklinik hvert enkelt medlem er tilknyttet.
DEN OFFENTLIGE SYGESIKRING
Hvis du er medlem af gruppe 2 i den offentlige sygesikring, hvor der er frit lægevalg, kan du få ca. 200 kr.
(0101 konsultation) refunderet. Refusionen gives til konsultationen, ikke til EDTA behandlingen.
Du skal selv indsende den kvitterede faktura til din regions regningskontor.
SYGEFORSIKRINGEN ”DANMARK”
Hvis du er medlem af gruppe 2, kan du få refunderet op til 25% af prisen på den forebyggende helbredsundersøgelse og omkring 75-80 kr. for de efterfølgende konsultationer (0101 konsultation). Det gælder kun
for gruppe 2 medlemmer.
Du skal selv indsende den kvitterede faktura til Sygeforsikringen ”danmark”.

Lægeklinikker
I oversigten over EDTA-klinikker medtages alene klinikker, hvor den lægelige ledelse
har deltaget i et forløb i USA afholdt af ACAM (American College for Advancement
in Medicin) og er blevet EDTA akkrediteret.
EDTA-patientforeningen er her i overensstemmelse med holdningen i Dansk Selskab for Orthomolekylær
Medicin (DSOM), som EDTA-lægerne er en del af. DSOM er en sammenslutning af ca. 80 læger, tandlæger
og andre akademikere med særlig relation til sundhedsvidenskab.

AARHUS PRIVATKLINIK
Stavtrupvej 7A
8260 Viby J
www.aarhusprivatklinik.dk
Telefon: 86 28 96 88
Mail: info@aarhusprivatklinik.dk
Læge: Bruce Kyle
EDTA-KLINIKKEN/SILKEBORG LÆGETESTCENTER
Vestergade 38
8600 Silkeborg
www.edta-klinikken.dk
Telefon: 60 63 33 38
Mail: kontakt@edta-klinikken.dk
Læger: Anna Iben Nørgaard Hollensberg og
Magdalene Lock Johansson

IOM: INSTITUT FOR ORTHOMOLEKYLÆR MEDICIN
Lyngby Hovedgade 37, st.
2800 Kgs. Lyngby
www.iom.dk
Telefon: 45 88 09 00
Mail: iom@iom.dk
Læger: Katrine Flindt, Ole Købke, Irene Hage og
Margarita Elkjær
LASERMEDICAL
Hovedgaden 49
2970 Hørsholm
www.lasermedical.dk
Telefon: 70 25 12 05
Mail: post@lasermedical.dk
Læger: Aage Winther, Jørgen Wantzin og
Jack Bergen
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EDTA Nyt

EDTA Patientforeningen

Medlemsmagasin

Returadresse:
Frejasvej 27
8981 Spentrup
Tlf. 28 70 66 63

FRA REDAKTØREN
Jeg har haft fornøjelsen af at være redaktør af EDTA Nyt i de snart 2 år, jeg
har siddet i bestyrelsen. Dette er det sidste nummer fra min hånd, da jeg har
valgt ikke at genopstille til bestyrelsen.
Derfor vil jeg benytte lejligheden til at takke for de mange indlæg, jeg har
modtaget gennem årene. Fra EDTA-patienter, EDTA-læger, bestyrelsesmedlemmer med flere. Tak til Danielle Brandt Design for godt og inspirerende
samarbejde. En særlig tak til journalist Alicja Nielsen for dine artikler, der har
reddet mig flere gange.
Jeg håber, at foreningen fortsat vil udgive EDTA Nyt, og jeg ønsker den nye
redaktør god vind fremover.
Birgit Christiansen

FORMAND:

KASSERER:

SEKRETÆR:

Niels Højgaard

Niels Otto Trap

Ruth Møller

post@edta-

Birgit
Christiansen

Knud Hansen

formanden@edta-

knud.hansen@

Tlf.: 30 25 85 14

patientforeningen.dk

patientforeningen.dk

bc@youseepost.dk

dlgnet.dk

Tlf.: 28 70 66 63

Tlf.: 23 34 23 16

Tlf.: 60 62 05 61

Tlf.: 46 76 93 50

UDGIVET AF LANDSFORENINGEN FOR MEDICINSK BEHANDLING AF ÅREFORKALKNING MED EDTA

