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Ved denne lejlighed vil bestyrelsen gerne takke de læger, der har
skrevet artikler til EDTA-nyt samt stillet sig til rådighed som foredragsholdere ved de

afholdte offentlige informationsmøder rundt om i landet. Herunder også tak til
foreningens konsulent Erik Højstrup Christensen for at fortælle sit eget

sygdomsforløb  ved informationsmøderne.
Tak til EDTA-lægerne, Bruce Kyle, Claus Hancke og Knut Flytlie for

hjælp til at svare på de lægelige spørgsmål som patientforeningen
i årets løb har modtaget fra patienter og læsere af bladet EDTA-nyt.

Der skal også lyde en tak til alle de medlemmer og andre, der har vist interesse for
EDTA-sagen, og bidraget med indsendelse af patientberetninger, læserbreve og

uddele foreningens materialer om EDTA, samt hjulpet til med gennemførelsen og
afviklingen af de i årets løb afholdte offentlige informationsmøder.

Og sidst men ikke mindst skal der lyde en stor tak til foreningens kasserer Kenneth
Svendsen for det store uegennyttige arbejde han udfører for patientforeningen

O kom til os alle, du Højtidens Drot,
Om Lokken er gylden, om Håret er graat,

 udbred dine Hænder, mens Lysene brænder,
og skænk os din Fred,

thi evig, ja evig er Glæden, naar du følger med.

Vilhelm Gregersen 1911

Glædelig Jul 2013
Bestyrelsen

ønsker alle vore medlemmer,
EDTA-lægerne

og øvrige læsere af EDTA-nyt
en rigtig glædelig Jul

og et lykkebringende nytår.
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Tak til Patientforeningens mangeårige
kasserer

Kenneth Svendsen der i gennem de sidste 10 år har været
      EDTA-Patientforeningens kasserer, har ønsket at

fratræde jobbet med udgangen af 2013.

 Udover kassererjobbet udfører Kenneth regnskab, lægger
budget, fører medlemskartotek, og opkræver

medlemskontingent.
 Endvidere opsætter han foreningens medlemsblad EDTA-

nyt, samt distribuerer bladet.
 Opsætter diverse annoncer klar til indrykning i medier.

 Opdaterer og fornyr foreningens hjemmeside.
 Inden for de sidste par år har Kenneth også varetaget de

henvendelser, der er indløbet   på foreningens patient telefon.
  Kendetegnet for Kenneth er, at arbejdet altid bliver udført

perfekt ud i den mindste detalje.
      Ligeledes har der aldrig gennem årerne været givet den
mindste anmærkning til Kenneths arbejde fra  foreningens

statsautoriserede revisor.

    Patientforeningens bestyrelse er meget taknemmelige for
det store arbejde Kenneth har ydet foreningen

gennem alle de 10 år.
    Herfor vil patientforeningens bestyrelse sige en stor tak til

Kenneth for hans prisværdige arbejde, samt ønske ham et
godt otium.

EDTA-patientforeningens bestyrelse
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Ny kasserer i
EDTA patientforeningen
Mit navn er Niels Højgaard. Jeg er 63 år -
tidligere lærer. Ved årsskiftet afløser jeg
Kenneth Svendsen som kasserer. Det vil jeg
gøre efter bedste evne. Jeg kan se, Kenneth
har gjort et kæmpearbejde, der rækker langt
ud over det at være kasserer.
Jeg vil ligesom bestyrelsen arbejde for
foreningens mål, som kan ses på patient-
foreningens hjemmeside. De bedste ambas-
sadører for dette er jer som læsere af dette
blad. I kender formodentlig alle til men-
nesker, der lider af åreforkalkning. Hver
fjerde dansker vil dø af sygdomme, som
skyldes åreforkalkning. Det bliver så ikke
os.

Får man folk til at tænke på deres familie,
og hvad man traditionelt dør af i familien,
kunne det give overvejelser over, hvad man
selv skal gøre for ikke at havne i samme
situation.
Et eksempel: Min mor døde pludseligt som
73-årig. Nogle år før hun døde, fortalte hun,
at alle i hendes familie døde pludseligt og
før, de blev 75 år. Det kom desværre til at
passe. Vi fik ikke obduceret hende, så derfor
ved vi ikke, hvad hun døde af. Hendes
lillebror døde bag rattet i sin bil uden varsel.
Vi ved, det var hjertestop, og det var ikke
muligt at genoplive ham. I bilen lige efter
var tilfældigvis en læge og 3 sygeplejersker.
De kunne intet gøre. Begge dødsfald havde
formodentlig relationer til forkalkning.

Min far døde som 87-årig pga. forkalkning
i hjerte og ben. 87 år er en pæn alder, men
de sidste år var ikke gode pga. forkalkningen
de nævnte steder. Han kunne have haft et
bedre liv, hvis han havde fået en EDTA
behandling. Han havde på ingen måde lyst
til at dø på dette tidspunkt.

Har du tænkt over, hvad man traditionelt
dør af i din familie? Og kære politikere
hvornår bliver EDTA-behandling en mu-
lighed, man kan vælge i stedet for den dyre
traditionelle behandling, der kun er symp-
tombehandling? EDTA fjerner årsagen. Den
traditionelle behandling låser mennesket
(patienterne) og sundhedssektoren (skat-
teborgerne) fast i en økonomisk spænde-
trøje i forhold til læger og medicinalindustri
i resten af det liv, der er tilbage. Det betyder
en glidende overgang til et liv præget af
faldende livskvalitet og stigende brug af
medicin, operative indgreb og formålsløs
genoptræning. Alt dette kunne undgås, hvis
der var politikere med mod, der turde
gøre en forskel! Det vil betyde overflødige
læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, samt
faldende omsætning på kunstige ben,
kørestole eller sagt overordnet faldende
personaleforbrug og faldende omsætning i
den til ovenstående tilknyttede industri.

Niels Højgaard, Frejasvej 27, 8981
Spentrup, Tlf. 8647 7956, har tilbudt at
overtage kassererjobbet i EDTA-patient-
foreningen efter vor nuværende kasserer
Kenneth Svendsen, og det er bestyrelsen
meget glade for. Niels Højgaard tiltræder
jobbet, der også omfatter styring af
medlemskartoteket, den 1. januar 2014.

Bestyrelsen byder Niels Højgaard
velkommen, og vi glæder os meget til det
fremtidige samarbejde.

Bliv medlem af
EDTA
Patientforeningen

og vær med til at udbrede
kendskabet

til denne behandling
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Læsernes egne
sider

Dette indlæg tager sin begyndelse i 1988, da
jeg var 38 år gammel. På dette tidspunkt var jeg
begyndt at døje med kløe og sår på
skinnebenene. Et lægebesøg sendte mig videre
til hudlægen, som efter få minutter kunne
konstatere, at det var psoriasis. „Hvad kan jeg
gøre ved det?“ spurgte jeg. Jeg kunne komme
til nogle tjærebade i Århus, var svaret ellers
ingenting. Jeg gik direkte over på
hovedbiblioteket i Randers og fandt på få
minutter bogen „Helbredelse af psoriasis“ af
Minna Winberg. Ved at læse bogen blev jeg
meget klogere på emnet og faktisk helbredt, så
jeg ikke længere har denne sygdom. Bagefter
undrede jeg mig over, hvorfor hudlægen ikke
omtalte denne bog. Det er jo en ret almindelig
sygdom. Det betød samtidig også, at jeg mødte
læger med større skepsis.

I 2005 var min kone og jeg på ferie i Australien.
Undervejs med rejseselskabet kom vi til en sø,
som var sikker at bade i (Ingen krokodiller).Vi
sprang begge i, men noget forskrækket fløj jeg
op igen pga. en mærkelig følelse i brystkassen.
Det strejfede mig, at noget ikke var, som det
skulle være, men jeg vidste ikke hvad.

I foråret 2010 - 5 år senere døjede jeg med
noget, jeg opfattede som halsbrand. Det hjalp
som regel at drikke vand, syntes jeg. Imidlertid
skete der noget, der ændrede min opfattelse.
Min kone og jeg aftalte at løbetræne i maj måned

- en lille tur på ca. 1.5 km. På den første løbetur
gik de første 800 m. fint. Imidlertid begyndte
jeg at mærke smerte i brystkassen. Så snart jeg
gik, var det væk igen, men det begyndte igen
efter få minutters løb. Hjem og se på internettet.
Jeg havde en mistanke om, det var forkalkning i
kranspulsårerne. Ganske rigtigt - der var ingen
tvivl. Jeg kontaktede min læge, som sagde det
lød rigtigt. Jeg blev sendt på Skejby 6 uger
senere.
Her blev jeg undersøgt. Det foregik ved, jeg blev
lagt på et leje i et stort rum. Tilstede var omkring
10 personer. Lægen førte en sonde ind ved
håndleddet og op i hjertet. Så blev der
indsprøjtet kontrastvæske og mine kranspulsårer
blev forstørret meget kraftigt på storskærm. Her
blev de ca 5-10 cm i tværmål og vel ca 1 m. i
længden. Det blev tydeligt, at der var 2
forsnævringer i den samme åre. I løbet af få
minutter blev der lagt en stent ind og som lægen
sagde: „Nu er du rask, og der er ingen
efterbehandling“.

Det var der nu alligevel, idet jeg blev udstyret
med 4 forskellige slags medicin! Når man læste
indlægssedlerne, var der bivirkninger ved dem
alle. Nå det var der ikke noget at gøre ved. Lige
så snart jeg fik et mindre sår, så blødte det
længe.

Ca 6 måneder senere kunne jeg mærke, det var
galt igen. Udsigt til ny operation havde jeg

Åreforkalkning
- en personlig beretning
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bestemt ikke lyst til. Jeg søgte på nettet om
andre muligheder. Det skyldtes, jeg kunne huske
en avisartikel fra ca. 1995, som omtalte en mand
(ejer af bilauktionscenter i Rønde - Abildtrup,
tror jeg, var navnet.) der havde haft stor gavn af
EDTA. Jeg var ved læge i anden anledning og
nævnte EDTA. Min læges bemærkning var: „Du
kan da godt prøve, men det virker ikke“. „Det er
pengene ud af vinduet“.

Jeg fandt frem til Århus privatklinik og begyndte
her i foråret 2012. Inden jeg startede, ringede
jeg til formanden for patientforeningen (Willy
Odgaard) for at høre nærmere. Jeg ville ikke
blot smide de 30.000 kr ud af vinduet.
Han kunne, som det første meddele, at der ingen
læger var i patientforeningen. Det var med vilje,
så man undgik interessekonflikter og uigen-
nemskuelig spin fra medicinalindustrien.
Dernæst havde han selv haft stor nytte af
behandlingen. (Fjernelse af kalk og faldende
blodtryk).

Undervejs i forløbet talte jeg dels med behand-
leren og dels med de andre mennesker, der sad
i lokalet. Fælles for alle var, at man tog ansvar
for sit eget liv og stod imod presset fra egen
læges negative holdning til EDTA. Da jeg lige
var startet på behandlingen i Århus, skulle jeg
have blodtestet forskellige ting. Det betød, jeg
skulle have en blodprøve taget hos egen læge.
Heldigt nok var det i stedet sygeplejersken, der
skulle tage prøven. Hun syntes, det var spæn-
dende, at jeg ville prøve noget andet. Altså en
helt anden tilgang.

Selve behandlingen ved de fleste af jer læsere
nok. Man får et drop i en blodåre og EDTA
kommer direkte i blodet. Man sidder så i 3 timer,
og i den tid fjernes der gennemsnitlig 3 gram
kalk fra årerne - eller ca 1 gram pr. time. Da jeg
skulle igennem 30 behandlinger, ville altså i alt
ca. 90 gram kalk forsvinde. For at se mængden
hældte jeg 90 gram mel på bagevægten, og det
fylder en del.  Jeg kunne læse mig til at efter
15-20 behandlinger, så ville man som hjertesyg,
kunne mærke forskel, hvis det var forkalkning i
kranspulsårerne. Selvom jeg tog medicin - 4

slags så gjorde det ondt hver dag. Men ganske
rigtigt efter behandling nr. 15 kom
gennembruddet - det gjorde ikke ondt længere
i hjertet. Efter behandling nr. 20 holdt jeg op
med at tage piller. Den eneste, jeg tager nu, er
en naturpille mod prostata (Sabalin).
Der var 3 afledte effekter af EDTA-
behandlingen:

· Jeg havde i flere år haft en sovende
fornemmelse i hofteområdet. Det var, som om
jeg mistede noget at kontrollen med benene.
Hvis jeg stod stille og snakkede, kunne det knibe
med at komme i gang uden at miste balancen.
Det er væk.

· I de sidste 2 år inden behandlingen, var mine
ben blevet tunge. Jeg kunne mærke, jeg skulle
sidde ned ofte. Det var faktisk tit, jeg så mig
om efter et sted at sidde. Det er væk. Jeg kan
stå op nu lige så længe, det passer mig. Det er
herligt.

· Blodtrykket var i den høje ende. Jeg stod
overfor at skulle have blodtrykssænkende
medicin. Det er faldet tilstrækkeligt, så det
ligger under 140/90. Det er blevet markant
bedre.

Jeg har nu været gennem 33 behandlinger og
kommer 4 gange om året resten af livet.
Jeg spiller med stor fornøjelse golf ca 3 gange
om ugen. Det betyder - afhængig af hvor god
man er - en tur på 7-10 km. pr. dag. Derudover
badminton 2 gange ugentlig og en spadseretur
på 7 km ca 1 gang ugentlig. Ganghastighed på
6,9 - 7,7 km. i timen. Det kunne jeg slet ikke
før.
NB: Min genbo er lige begyndt på behandling
og har efter 4 gange fået en mærkbar forbedring.
(Forkalkning i benene).

Mvh.
Niels Højgaard
Frejasvej 27, 8981 Spentrup
Årgang 1950
Tlf. 28706663
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Den 6. maj 2010 fik jeg konstateret en blodprop
i højre fods lilletå.
Jeg blev indlagt på Skejby sygehus og blev
opereret i den højre lyske hvor blodåren blev
renset.
Efterfølgende kunne jeg ikke gå ret langt uden
at få ondt i benet og skulle holde mange pauser.
Den 16. august samme år var jeg til kontrol på
Skejby, hvor jeg fik målt trykket i benene.
Trykket i højre ben viste 50 og i venstre 92.
Jeg havde stadig meget ondt ved gang, tog til
Skejby og spurgte lægen om der var noget
de kunne gøre, han mente, at jeg var så
forkalket, at det ikke var en god ide at få lavet
en By Pass, da der kun ville gå 1 til 4 år før
blodåren vil være tilstoppet igen. Lægen
anbefalede mig, at jeg først skulle få gjort noget,
når jeg fik smerter i hvile. Når By-Pass var
kalket til var de eneste behandling tilbage at få
amputeret benet.
Ved kontrol den 9. februar 2011 var det stadig
det samme.
Det var efterhånden et stort problem for mig,
at jeg ikke kunne gå ret langt uden at få smerter.
Syntes der var meget jeg måtte fravælge.
Ved kontrol igen den 29. august på Skejby
Sygehus var der ingen bedring.

Jeg havde hørt om den medicinske EDTA-
behandling, der kan fjerne åreforkalkning og
jeg henvendte mig derfor til en læge der
udfører denne behandling og fik aftalt en
konsultation til en forundersøgelse. Ved denne
forundersøgelse fik jeg målt trykket i mit højre
ben, det viste sig at være 50. jeg besluttede, at
jeg ville prøve EDTA-behandling.

Så den 3. november 2011 begyndte jeg at få 2
EDTA-behandlinger om ugen.  Efter 30
behandlinger fik jeg det rigtig godt i mit højre
ben, jeg kunne gå ture uden at få smerter, ved
meget lange ture skulle jeg stadig holde korte
pauser.

Den 1. marts 2012 skulle jeg møde til kontrol
på Skejby Sygehus. Her fortalte jeg lægen, at
jeg havde fået det rigtig godt i mit ben, og at
jeg kunne gå ture uden smerter.

Jeg oplyste om de EDTA-behandlinger som
jeg havde fået. Lægen svarede at det lød
interessant, men han kunne ikke anbefale
EDTA fordi det ikke var anerkendt.
Derefter målte Lægen trykket i mine ben, der
viste at trykket i mit højre ben nu var steget
fra det tidligere 50  til 71. Trykket i venstre
ben blev målt til 105. lægen syntes ikke der
var grund til, at jeg fortsat skulle gå til kontrol.
Jeg har under hele forløbet kunne passe mit
arbejde som sosu- hjælper.

I dag har jeg det godt i benet, jeg går stadig til
behandling med EDTA een gang om måneden,
(vedligeholdelses behandling). Som en
bekræftelse af mit sygdomsforløb har kopier
af mine sygejournaler fra Skejby Sygehus
været fremsendt til EDTA-patientforeningen.

Anni Knap
Hingevej 1,
 8370 Hadsten.
Tlf. 8698 9806.

En positiv sygeberetning
fra Anni Knap, født 1954
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Jeg er startet på EDTA behandling i
Lyngby og er på 8. behandling.

Jeg kunne godt tænke mig, at høre om
”Den gode historie” fra andre i
patientgruppen, som har afsluttet Deres
behandling og nu er i vedlige-
holdelsesfasen.

Da det er et langt forløb og man ikke
kan mærke den store forandring i
begyndelsen, ville det være dejligt i
forløbet, at læse om andres gode
historier.

De gode historier kunne så samtidig
sendes til sundhedsministeriet og læge-

NØDRÅB FRA KASSEREREN
Alle medlemmer af EDTA-Patientforeningen får i sidste del af januar et

girokort fra PBS med opkrævning af kontingent for 2012.
Jeg skal hermed opfordre til, at man betaler til tiden - eller hvis man ikke

mere ønsker at være medlem, så giver besked med det samme.
De senere år har der været 75-80 medlemmer, der er blevet rykket for

kontingent og det er dyrt, da vi først skal betale PBS for at sende
girokort ud, derefter skal vi så betale porto en gang til for at rykke for

kontingentet
- og det er jo ikke ligefrem en formue, der er i foreningens kasse!

DERFOR BETAL KONTINGENT TIL TIDEN
-eller giv besked til kassereren.

middelstyrelsen så de hele tiden bliver
gjort opmærksom på behand-
lingsresultaterne med EDTA, som hvis
det blev anerkendt kunne sparre
samfundet for milliarder og måske
hjælpe flere med karsyg-domme.

Kunne dette være et  tema i EDTA Nyt
på læsernes egne sider

Venlig hilsen
Karen Borregaard
Kirkevænget 5
433o Hvalsø

Den gode historie
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Offentligt møde om EDTA
i Frederikshavn

Onsdag den 18. september 2013 kl. 19.00 blev
der afholdt offentligt møde om EDTA
i Kattegat Siloen, Silovej 8, 9900 Frederikshavn.
Speciallæge i Alm. Medicin Villy Lade,
Hjørring.
Villy Lade afspillede Videoen,  der blev optaget,
af  foredraget der blev afholdt den 1. juni på
Panuminstituttet i København, om den store
Amerikanske undersøgelse - TACT-Studiet.
Under afspilningen af Videoen og efterfølgende
kunne der stilles spørgsmål.
Ved de mange spørgsmål der blev stillet, opstod
der en god dialog mellem spørgerne og Villy
Lade.
Villy Lade gav også en historisk oversigt af
EDTA hel tilbage fra første verdenskrig,
Udover Erik Højstrups indlæg om sin
sygehistorie var der også en mandlig patient fra
Skagen der fortalte om den positive virkning
han havde fået af EDTA-behandling.

Der var ca. 50 fremmødte.
Mødet sluttede kl. 21.30.
Der blev solgt et stk. af bogen „EDTA En
hjertesag“.
Referent: Willy Odgaard Christensen

Offentligt møde om EDTA
i Kalundborg

Tirsdag den 24. september 2013 kl. 18 blev der
holdt EDTA-foredrag i Kalundborg Kultur-og
Idrætscenter, J. Hagemann-Petersens Allé 11,
Kalundborg.
Foredragsholder: speciallæge i alm. medicin
Claus Hancke, Kgs. Lyngby
Claus Hancke fortalte meget inspirerende, og
for let forståeligt om behandlingen mod
åreforkalkning. Yderligere blev der vist en del
plancher med henvisning til de tiltag man selv
kunne gøre, i form af sundere kostvaner og
kosttilskud.
Claus Hancke kom også lidt ind på den nyligt
afsluttede undersøgelse vedrørende EDTA-
behandling fra National Institute of Health i
USA. Dette medførte naturligt nok mange
spørgsmål fra de fremmødte. Claus Hancke
forklarede og besvarede de mange spørgsmål,
på baggrund af sin store viden efter de mange
års erfaring omkring EDTA.
Mange besvarelser og oplysninger kan også
findes i den nylig udkomne bog fra forlaget
HOVEDGADEN, af Torben Gudmundsson „
EDTA En Hjertesag „.
Der var ca. 28  fremmødte
Mødet sluttede ca. kl. 19.45
Referent: Bent Jørgensen

„Den gamle kasserer“ takker af!
Efter11 år med at opsætte EDTA-NYT og distribuere det og 10 år med at føre
regnskab, medlemskartotek, vedligeholde og opdatere hjemmesiden, mener jeg
det er på tide, at yngre kræfter tager over, så pr. 1. januar 2014 bliver den nye

kasserer Niels Højgaard og jeg ønsker ham held og lykke med opgaven og
god arbejdslyst.

Jeg vil også benytte lejligheden til at takke de skiftende bestyrelser for et godt
og frugtbart samarbejde gennem årene.

Mange hilsner
Kenneth Svendsen
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Offentligt møde i Brande
Onsdag den 16. oktober 2013 kl. 16.00 blev der
afholdt offentligt møde om EDTA på Hotel
Dalgas i Brande, hvor  Speciallæge i Alm.
Medicin Knut Flytlie, Vejle, fortalte  om EDTA-
behandling. Patientforeningens konsulent Erik
Højstrup Christensen berettede om sit
sygdomsforløb.
Erik Højstrup Christensen indledte med at
fortælle om sin behandling i det offentlige
sundhedsvæsen, der efter en årrække måtte
opgive at hjælpe ham, senere om sin behandling
med EDTA, som har hjulpet ham.
Erik Højstrup Christensen besvarede spørgsmål
fra de fremmødte.

Flytlie afspillede videoen, som blev optaget af
foredraget afholdt den 1. juni 2013 på
Panuminstituttet i København, omhandlende den
store videnskabelige undersøgelse i USA, Tact-
Studiet. Desværre stoppede videoen ca. halvvejs
i afspilningen og den kunne ikke startes igen.
Flytlie fortsatte med at give en kort historisk
oversigt af EDTA helt tilbage i 1893 og i
trediverne hvor EDTA blev anvendt i Tyskland
som affedtningsmiddel og i tekstilindustrien til
at fjerne kalken fra vandet i forbindelse med
farvning af tekstiler.
Gennembruddet kom først i 1950 hvor man
behandlede patienter med EDTA som var blevet
blyforgiftet på en akkumulator fabrik. Ved denne
behandling viste der sig en forbedring af disse
patienters åreforkalknings symptomer.

Der blev fortalt og vist billeder af hvorledes
selve EDTA- behandlingen foregår.
Stoffet EDTA er en kunstig svag aminosyre - en
slags eddikesyre der udskilles i nyrer og tarm.
EDTA behandling har også en positiv virkning
på forkalkning i de små blodkar til øjets
nethinde.  EDTA-behandling gives også
forebyggende.
Flytlie oplyste også hvad EDTA behandlingen
koster sammenlignet med den behandling af
åreforkalkning der udføres i det etablerede
sundhedsvæsen, herunder By-pass og
amputation.

Flytlie gav oplysninger, om de vitaminer og
mineraler det er vigtigt at indtage.
Der var mange spørgsmål der blev besvaret.
Der var ca. 20 fremmødte.
Mødet sluttede ca. kl. 19.
Referent: Willy Odgaard Christensen

Offentligt møde om EDTA
i Vordingborg
Tirsdag den 10. september 2013 kl. 18 blev der
afholdt foredrag/offentligt møde på ZBC/VUC,
Chr. Richardtsvej 43 i Vordingborg.
Foredragsholder var praktiserende læge Irene
Hage, Kgs. Lyngby
Der var opstået nogle misforståelser
vedrørende tidspunktet, idet der i
pressemeddelelsen var angivet  andet tidspunkt
end ifølge aviser og opslag, men mange fandt
dog frem.

Irene Hage fortalte levende og letforståeligt om
EDTA-behandlingens positive virkning, ledsaget
af plancher om hvordan man ved ændring af
blandt andet kostvaner, samtidig selv kunne
medvirke til bedring af problemerne.

Yderligere fortalte Hanne Andersen,
Vordingborg,  om sin  positive oplevelse med
EDTA-behandling. Hanne fortalte at hun for
bare et år siden, kun kunne gå ca. 50 meter pga.
smerter i højre ben. I dag efter 26 EDTA-
behandlinger og ændret livsstil, kunne gå uden
begrænsninger, eller danse zumba to timer i
træk. Som Hanne siger, jeg har simpelthen fået
livet tilbage.
Der blev stillet mange spørgsmål til Irene Hage,
så man kom langt omkring med andre
symptomer eller sygdomsforløb, de fleste
besvaret og diskuteret.

Der var ca. 22 fremmødte.
Mødet sluttede ca. kl. 20 med stor applaus til
Irene og Hanne.
Referent: Bent Jørgensen.
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Rabatordning til EDTA-Patientforeningens medlemmer
Der er indgået aftale med nedennævnte lægeklinikker, at de giver rabat til patienter der

modtager EDTA-behandling og som er medlem af EDTA-Patientforeningen

Claus Hancke Speciallæge i Alm. Medicin
Irene Hage Praktiserende læge
Ole Købke Praktiserende læge
Lyngby Hovedgade 37, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 88 09 00

Aa. Winther Nielsen
Speciallæge i Alm. Medicin
Hovedgaden 41, 01 - 2970 Hørsholm
Tlf. 70 25 12 05

Bruce Phillip Kyle Praktiserende læge
Stautrupvej 7A, 8260 Viby J. • Tlf. 86 28 96 88

Knut Flytlie Speciallæge i Alm. Medicin
Gludsmindevej 39, 7100 Vejle
Tlf. 75 72 60 90

Villy Lade Aps Speciallæge i Alm. Medicin
Nørregade 18 E, 9800 Hjørring
Tlf. 98 92 84 54
Intravenøs-behandlingerne foregår tirsdage og
fredage

Offentligt møde om EDTA
i Struer
Fredag den 1. november 2013 kl. 19.00 blev
der afholdt offentligt møde om EDTA i
mødelokale 1, Aktivitetscenter Struer,
Skolegade 5 A, 7600 Struer, hvor Speciallæge i
Alm. Medicin Villy Lade, Hjørring fortalte om
EDTA-behandlingen, og patientforeningens
konsulent Erik Højstrup Christensen fortalte sin
egen sygehistorie.
Villy Lade ville afspille Videoen der blev op-
taget, af foredraget der blev afholdt den 1. juni
på Panuminstituttet i København om den store
Amerikanske undersøgelse - TACT-Studiet.
Dette kunne ikke lade sig gøre på grund af et
manglede forbindelseskabel til projektoren.

Erik Højstrup indledte mødet med at fortælle
om sin families og sin egen sygehistorie.
Tilhørerne lyttede meget opmærksomt og
stillede en del spørgsmål, som Erik Højstrup
besvarede.
Herefter fortalte Villy Lade om hvad selve
stoffet, med forkortelsen EDTA, består af.
Endvidere om alle de stoffer der tilsættes den
250 ml glukose eller saltvand der benyttes til
den intravenøse behandling, der gives mod
åreforkalkning.

Villy Lade oplyste om alle de vitaminer og
mineraler det er vigtigt at indtage. F. eks. C-
vitaminer er med til at dræbe bakterier, og at
det er vigtigt, at vi tager tilskud af D – vitaminer
fra den 1. oktober til den 1. maj.
Endvidere vigtigheden af, at spædbørn får
modermælk længst muligt efter fødslen, idet
det er meget sundt og beskytter barnet mod
sygdomme.

Til slut fortalte Villy Lade, meget interessant
om menneskers aldringsproces. Herunder bl.a.
om aldring i blodårerne og at sukkersyge
forstærker aldersprocessen.
Villy Lade oplyste også om de vitaminer, kost
og kosttilskud der er vigtigt at indtage mod
forebyggelse af aldersprocessen og begynden-
de demens, herunder bl.a. umættede fedtsyrer,
levertran fra fisk eller planter, hørfrøolie,
olivenolie, kokos olie. Disse olier er bl.a. vel-
egnet til stegning.
Villy Lade besvarede de mange spørgsmål der
blev stillet af de fremmødte.

Under mødet blev der holdt en kort pause, hvor
der blev serveret en forfriskning.
Der var 10 fremmødte. Mødet sluttede ca. kl.
21.30.

Referent: Willy Odgaard Christensen



Bestyrelse:
Formand: Willy Odgaard, Herman Bangs Vej 3,
8660 Skanderborg - Tlf. 86 52 19 19
Mobil: 22 76 43 05 - e-mail: woc@vip.cybercity.dk

Næstformand: Svend Aage Nielsen
Rømersvej 2, Kielstrup, 9500 Hobro.
Tlf. 98 55 83 00.
E-mail: kielstrup@kielstrup.dk

Bent Jørgensen
Nørrevej 9, 2690 Karlslunde - Tlf. 46 15 00 18
Mobil: 21 35 65 68 - e-mail: ingerbent@hotmail.com

Inger Jørgensen
Nørrevej 9, 2690 Karlslunde
Tlf. 46 15 00 18
e-mail: ingerbent@hotmail.com

Knud Hansen
Rytterkær 8, Herringløse, 4000 Roskilde
Tlf. 46 76 93 50
E-mail: knud.hansen@dlgnet.dk

Suppleanter:
Børge Rasmussen
Adelgade 102, 8660 Skanderborg
Tlf. 28 40 84 47 - e-mail:lailaogboerge@privat.dk

Niels Højgaard
Frejasvej 27, 8981 Spentrup - Tlf. 86 47 79 56
Mobil: 28 70 66 63 - e-mail: nielshg@gmail.com

Personer, der er tilknyttet Patientforeningen,
med særlige opgaver:

Kasserer: Kenneth Svendsen
Odensevej 154, 4700 Næstved - Tlf. 55 72 01 54
e-mail: ks4142@stofanet.dk

Erik Højstrup Christensen
Konsulent i særlige anliggender
Bakkevej 36, Dommerby, 7840 Højslev
Tlf. 97535428 - Mobil: 22 43 20 71
e-mail: erikhc@jyde.dk

EDTA
patientforeningen
K. Svendsen
Odensevej 154
4700 Næstved

Returneres ved varig adresseændring

Herman Bangs Vej 3, 8660 Skanderborg
Tlf. 86 52 19 19 - Mobil: 22 76 43 05

e-mail: woc@vip.cybercity.dk
Hjemmeside: www.edta-patientforeningen.dk

Patienttelefon: 70 27 36 98

EDTA-Patientforeningen

Patientforeningens repræsentanter
i regionerne:

Region Hovedstaden
1. Bent Jørgensen (bestyrelsesmedlem)
Nørrevej 9, 2690 Karlslunde - Tlf. 46 15 00 18
Region Sjælland:
1. Inger Jørgensen (bestyrelsesmedlem)
Nørrevej 9, 2690 Karlslunde - Tlf. 46 15 00 18

Region Syddanmark:
1. Willy Odgaard (bestyrelsesmedlem)
Herman Bangs Vej 3, - 8660 Skanderborg
Tlf. 86 52 19 19
2. Henning Grube Andersen
Fåborgvej 37 - 5762 V. Skerninge - Tlf. 62 24 18 90

Region Midtjylland:
1. Erik Bøndergaard
Solbakkevej 1, 7480 Vildbjerg - Tlf. 97 13 21 04

Region Nordjylland:
1. Bente Svarre
Bødkersmindevej 7, Thorning - 8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 03 04


