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FAKTA OM HJERTET OG KREDSLØBET:
• E
 nergi: Hjertet producerer dagligt energi nok til at køre en
lastbil 32 km.
•	
Blodkar: Det samlede netværk af blodkar hos en voksen
er omkring 100.000 km.
• Blodet cirkulerer gennem hele kredsløbet på 20 sek.
• Blod: en voksen har i gennemsnit 5,6 l blod
•	
Hjerteslag: Hjertet slår ca. 100.000 gange i døgnet eller
35 millioner gange på et år.
•	
Hjertet har sit eget elektriske pulssystem og vil blive ved
med at slå, selvom det er løsrevet fra kroppen og får tilført
iltet blod.
• Specialiserede kar, der forbinder små arterier med små vener,
leder ved kuldepåvirkning varmt blod uden om kapillærerne og
ud i finger- og tåspidserne samt ørerne.

De røde blodkar er arterierne med det iltede blod. Fra de store
pulsårer med diameter på flere cm til de mindre aterioler og de
mikroskopiske kapillærer ude i vævene.
De blå er venerne med det iltfattige blod med stort indhold
af CO2 og affaldsstoffer.
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Kære medlemmer
Lad mig straks give udtryk for, at jeg ikke kan magte både at være
formand og redaktør. ALTSÅ!
FORENINGEN EFTERLYSER EN BEHJERTET SJÆL, SOM BYDER IND
PÅ OPGAVEN.
Vi besluttede i bestyrelsen at udsende 3 blade om året og jeg vil
plædere for, at vi nøjes med 2, så forår og sommer ikke skal gå med
arbejde til redaktøren. Blad nr.1 med indkaldelse til generalforsamling
og Blad nr.2 omkring december med det medsendte girokort til kontingentindbetaling. Eventuelle meddelelser kan så tilsendes pr. e-mail og
som nyheder på hjemmesiden. Foreningen betaler self. en professionel
layouter som støtte. Jeg har til dette nr. søgt hjælp hos vores hidtidige
partner Danielle Brandt, som gerne vil fortsætte. Walther Dohns svigersøn
har lovet at forsøge sig som Hjemmeside-administrator. En stor tak til
ham!
På det konstituerende møde 31. maj blev vi præsenteret for et medlem, som
bød ind som det 5. medlem af bestyrelsen. Han blev godtaget med applaus.
For nylig meldte Susanne Fjeldberg fra Virum sig som suppleant nr.2, så vi
nu er fuldtallige. På bladets bagside kan man se bestyrelsen med deres
ansvarsområder.
§ 2 FORENINGENS FORMÅL
2.1 at udbrede kendskabet til behandling af åreforkalkning og tungmetalforgiftning med EDTA
Temaet i dette blad er helt i overensstemmelse med formålsformuleringen
og jeg er lidt spændt på, hvor mange af jer, der i grunden har haft bonuseffekten i form af tungmetalsafgiftning i tankerne under og efter behandlingerne. Undtaget er dog kviksølvforgiftning. Tag det med i jeres fortælling, når
I beretter om den gode virkning af EDTA-behandlingerne.
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er en forkortelse for Ethylen Diamin
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har den egenskab, at det ikke blot
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hentes på foreningens hjemmeside
www.edta-patientforeningen.dk
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Her får bladets læsere nu det fulde foredrag
på skrift efter tilladelse fra Hanne Koplev.

Tungmetaller,
tungmetalforgiftning
og afgiftnings-

behandling
Definitioner:
HVAD ER TUNGMETALLER?
Der er ingen entydig definition
på tungmetaller. En kemiker vil
slå op det periodiske system og
vil definere tungmetaller som en
række grundstoffer med højere
vægtfylde end jern, der fremstår
som metaller ved stuetemperatur. Andre henregner også jern til
tungmetallerne. Kviksølv er det
eneste tungmetal, som er flydende ved stuetemperatur.
Læger og tandlæger vil definere tungmetaller som giftige metaller, og vil derfor også inddrage
letmetaller som fx Aluminium,
Arsen og Titanium.
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HVAD BETYDER KELATERING?
Ordet ”chelation” kommer af det
græske ”chele”, som betyder klo.
Kelatering er en kemisk proces, hvor de stoffer, som har en
kelaterende virkning, ligesom en
klo får fat i de skadelige metaller.
Herefter udrenses det kelaterende stof med det fastholdte metal
gennem nyrerne eller via galden.

HVAD BETYDER OXIDATIV
STRESS?
Oxidativ stress opstår, når balancen mellem fri radikaldannelse og
kroppens forsvar i form af antioxidanter forrykkes, så der bliver
overvægt af Frie Radikaler.
De frie radikaler skaber skadelige forbindelser med ellers
gavnlige stoffer.

Foredrag af dyrlæge
Hanne Koplev
EKS. PÅ FRI RADIKAL-DANNERE:
Stress/overanstrengelse
Status efter ilt/ blod-mangel til hjernen
For højt eller for lavt blodsukker
Harske fedtstoffer / ”junk-food”
Visse typer medicin / ”Kemo”
Visse sprøjtemidler (pesticider) / kemiske stoffer
Visse gifte fx opløsningsmidler / aldehyd
Forurening fra industri
Langvarige infektionssygdomme / allergi
Tungmetaller fx kviksølv / amalgam
Ved overskud af jern og kobber i maden
Giftig røg / tobaksrøg
Bestråling mm.

EKS. PÅ ANTIOXIDANTER:
Glutathion, Vitamin-C, Vitamin-E, Q 10, Selen, Zink,
Betacaroten (Vitamin A), B-vitaminer 8 og 6
Vitamin B 12, Lipon-syre, Melatonin
Forskellige planter og urter.
Aminosyrer med flere.
TUNGMETALFORGIFTNING:
1.	akut tungmetalforgiftning kan testes ved alm
blodprøve eller urinprøve.
2.	kronisk (kumulativ/ophobet) tungmetalforgiftning
kræver specifik diagnosticering fx keleringstest.

LÆS OM HANNES HISTORIE PÅ SIDE 8
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Hvor kommer tungmetallerne fra?
KVIKSØLV findes bl.a. i:
a. Amalgam-fyldninger
b. Som forurening i vores mad
(især fisk sidst i fødekæden)
c. I luften (nær krematorier og forurenende
industrier fx kulkraftværker).
d. Thiomersal (ethyl-kviksølv) et konserveringsmiddel, som har været tilsat vacciner.
e. Endvidere kan batterier, termometre, lysstofrør, el-sparepærer og gamle spejle mv.
Kviksølv afgives i ”store” mængder fra amalgamfyldninger. Ved spisning af varme eller sure fødeemner, tygning af tyggegummi, tandbørstning
og tænderskæren etc. frigøres øgede mængder.
Endvidere fordamper kviksølv allerede ved
legemstemperatur.
Ved tandlægebesøg med boring i amalgamfyldning eller fyldning med amalgam forurenes
kroppen ekstra meget med kviksølv. Derfor skal
man sikre sig, at det foregår under nye beskrevne
procedurer.
Amalgam, som i tandfyldninger er en legering mellem
kviksølv, kobber, tin og sølv, forgifter kroppen:
•	Ved optagelse af kviksølvdampe via næsehulen
med transport langs lugtenerverne med forbindelse
til hjernen eller via næsehulen til blodkredsløbet
i knoglerne i hovedet med direkte forbindelse til
hjernens blodkredsløb.
•	Ved indånding af dampe fra fyldningerne som
optages gennem lungerne.
•	Ved direkte optagelse af kviksølv gennem mundslimhinden eller gennem tandroden.
•	Ved at afgive kviksølv til spyttet, som kommer
ned i tarmen, hvor det optages.
• Ved optagelse gennem huden.
Visse bakterier og svampe i mundhulen og i tarmKanalen kan omdanne metallisk kviksølv til den
organiske kviksølvforbindelse – Methyl-kviksølv, som
er letoptageligt. Organisk kviksølv er fedtopløseligt og
lejres derfor fedtholdige organer som fx hjernen.
Tungmetaller befinder sig kun kortvarigt i blodet, som
bare er transportorgan, indtil tungmetallerne bliver
aflejret i depoter i forskellige organer. Visse amalgamtyper afgiver mere kviksølv eller andet
tungmetal end andre.
Har man andre metaller i munden fx en guldkrone, så
øges metalafgivelsen, idet et system med flere slags
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metaller i tænderne sammen med spyttet virker som
et galvanisk element (batteri), der øger frigørelsen af
giftige metaller.
Kviksølv kan transporteres over blod-hjerne-barrieren
og fordeles i hjernen. Alle-rede i 1969 viste forsøg
på rotter, at barrieren skades af kviksølv. En intakt
blod-hjerne-barriere har betydning for, at skadelige
stoffer ikke trænger ind i hjernen.
Kviksølv har tidligere været benyttet til:
• i landbruget til bejdsning af korn.
•	til lægemidler såsom: - gammeldags rød jod,
- gul øjensalve, øjendråber, - urindrivende midler,
- middel mod syfilis, - kalomel til f.eks. røde barnenumser.
• til rensevæsker til kontaktlinser med videre.
•	symptomer ved amalgam / kviksølv-forgiftning
er symptomer fra nervesystemet som:
• abnorm træthed,
• angst, indre uro, stressfølsomhed
• søvnforstyrrelser,
•	manglende koncentrationsevne / hukommelse
/ nedsat indlæringsevne,
• synsforstyrrelser,
• kolde hænder og fødder,
• hovedpine,
• depression, svimmelhed
• muskelsmerter, ledsmerter,
• hudområder med unormal følsomhed,
• rystelser,
• fordøjelsesforstyrrelser,
• kronisk bihuleinfektion,
• allergiske problemer etc.
Mange symptomer ligner til forveksling symptomerne
ved diverse neurologiske sygdomme.
Der findes ikke et mindste niveau, hvor kviksølv kan
siges at være ugiftigt. (WHO 1991)
Idet diagnosen kronisk kviksølvforgiftning ikke på
nuværende tidspunkt stilles indenfor det offentlige
danske sundhedssystem, ender mange patienter med
kviksølvforgiftning med at blive betegnet som psykisk
syge / lidende af en funktionel lidelse eller måske med
en neurologisk diagnose?
KOBBER findes i forskellige fødeemner og er nødvendig til f.eks. dannelse af forskellige enzymer.
Det daglige behov er ca. 1 mg. kobber dagligt for voksne. Der er meget lille marginal mellem for lav og for høj
indtagelse af kobber.
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Kobberbelastning eller kobberforgiftning kan opstå
efter:- indtagelse af for store mængder kobber, - ved
problemer med leverens udskillelse af kobber (Wilsons
Sygdom).
Der findes kobber i
• i fødevarer (forurening fra Landbruget
• i drikkevand fra kobberrør, ved brug af kobbergryder
• i amalgamfyldningerne i varierende mængder
• i kobber-spiraler (til brug ved prævention)
I Danmark tilsættes svinefoder kolossale mængder
kobber for at få grisene til at vokse hurtigere. Svin tåler
store mængder kobber, i modsætning til f.eks. får, som
ville dø, hvis de fik svinefoder. I alt bruger Dansk Landbrug årligt ca. 400 tons rent kobber årligt.
På grund af landbrugets store forurening med kobber
er der mange muligheder for at pådrage sig et for højt
kobberindhold. Bl.a. indeholder indmad (lever, nyre,
hjerte) ofte store mængder kobber. Kronisk kobberforgiftning er en kendt årsag til f.eks. parkinsonisme.
I Danmark tester man ikke patienterne med relevante
metoder til påvisning af kroniske kobberforgiftninger.
BLY kan findes bl.a.: - cigaret-røg, - lodde tråd, - fyrværkeri, - visse typer maling, - bly-rør, - gammeldags
hagl, - i metallet rundt proppen på vinflasker, - ved
miljøforurening nær skydepladser, - ved lossepladser
(fra f.eks. bly kabler), bilkirkegårde (fra akkumulatorer), - krystalglas, - ved visse industrivirksomheder, - i
glasuren i keramik eller i ældre tin-varer.
Tidligere var benzin tilsat bly.
Blyforgiftning giver mentale problemer / centralnervøse symptomer, idet bl.a. nervecelleudløbernes beskyttende myelin-skede beskadiges. Ved obduktion af dyr
med blyforgiftning ses celledød i hjernebarken.
Foruden mental afvigende adfærd ved blyforgiftning
ses symptomer som:
Nedsat livskraft, træthed og sløvhed, lavt blodsukker,
blodmangel, dårlig muskel-koordination, dårlig generel
fysik, gigt, kramper i muskler og underlivet, diarré eller
forstoppelse, hovedpine, søvnløshed, kvalme, lammelser, rystende hænder, nedsat immunreaktion m.v.
Bly findes overalt i større eller mindre mængder og
optages gennem indåndingsluften eller ved indtagelse
af forurenede fødevarer / drikkevarer og vi er derfor
alle udsat for blyforgiftning i forskellige grader.

ALUMINIUM er sat i forbindelse med udvikling af
Alzheimers demens og autisme.
Aluminium kan findes i:
•	vacciner, injektions-præparater f.eks. til behandling
ved husstøvmideallergi,
• lægemidler mod for meget mavesyre.
• deodorant,
•	køkkenredskaber af aluminium, aluminiumsfolie,
anti-klumpemiddel i bord-salt,
TITANIUM (også benævnt Titan) indgår i titandioxid et
hvidt farvestof, som ofte findes i medicin (piller), tandpasta, solcreme og visse madvarer.
Tandimplantater eller implantater i knogler består ofte
af titan.
Allergisk reaktion overfor titandioxid ses hyppigt hos
”problem-patienter”.
GADOLINIUM er et tungmetal, som bruges som røntgenkontrast middel.
JERN er giftigt i for store mængder, idet frit jern
medvirker til forøget dannelse af frie radikaler. Mængden af jern i kroppen afhænger af mængden i føden,
optagelse af jern fra fordøjelseskanalen samt udskillelse. Kvinder taber jern under menstruation, graviditet
og amning. Der udskilles jern i små mængder gennem
urin, sved og afføring. Endvidere tabes der jern ved
blødning.
Jern er nødvendigt for kroppens funktion (bl.a. for
transport af ilten rundt i kroppen ved hjælp hæmoglobin.) i mængder på ca. 15 mg dagligt.
Symptomerne ved jernmangel (blodmangel) er træthed, som afhjælpes ved kosttilskud af jern. Træthed er
derfor et symptom, som mange vil sætte i forbindelse
med jernmangel og behandle med jerntilskud ved selvmedicinering. Men træthed kan også være et symptom
på mange andre lidelser deriblandt forgiftningstilstand
med tungmetaller. Ved tungmetalforgiftning vil overskud af jern medfører øgning i dannelse af fri radikaler.
Indtag derfor kun jernholdige kosttilskud, hvis der er
konstateret jernmangel ved en blodprøve.
Hos visse neurologiske patienter ses ofte aflejringer
af jern i hjernen, tydende på oxidativ stress.
Guld kan ligesom kviksølv og bly medvirke til ændringer i immunsystemet og i uheldige tilfælde til autoimmunitet (man reagerer allergisk overfor sig selv).
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Hvilke skader kan tungmetaller
forårsage i kroppen?
Tungmetaller har disse reaktionsmønstre
(stærkt forenklet).
• De ødelægger svovlbindinger i kroppen.
• De ødelægger selenbindinger i kroppen.
• De danner frie radikaler.
• De gør fedtstoffer harske.

Fødevarer som afgifter:
Svovlholdige fødevarer:
- Æg
- Hvidløg, Løg
- Kål, Broccoli
- Porer
- Koriander (Kinesisk persille)

Selenholdige fødevarer:
- Paranødder
- Skaldyr, Fisk
- Kød, Æg

ANDEN AFGIFTENDE BEHANDLING:
• Amalgam-sanering
• Drik passende med væske
• Spis økologisk
• Spis fiberrig kost / hold ”maven” i gang
• Undgå unødvendige giftstoffer
• Dyrk motion
• Infrarød sauna

KELATERENDE LÆGEMIDLER:
• EDTA
• Dimival/Dmps
• DMSA
• D-pencillamine
• Desferal
• Glyphosat

OM HANNE KOPLEV:
Hanne elsker sin islænderhest, og det virker som om det er gengældt. Den er
mit fitness-center, siger hun.
Hanne Koplev, som nu er førtidspensioneret dyrlæge, kæmpede i mange år
med symptomer, som lægerne enten fejlbehandlede eller kategoriserede som
neurologiske/ psykosmatiske. Da hun fik konstateret, at hun led af Parkinsons
Sygdom, opsøgte hun i 2002 Bruce Kyle, orthomolekylær- og EDTA-læge i Aarhus. Han konstaterede, at hun var kraftigt kobber- og kviksølvforgiftet. Afgiftningen fik efterhånden stoppet
udviklingen af sygdommen, men de spor den satte sig er ikke til at slippe af med.
Da hun som uddannet dyrlæge havde en faglig medicinsk-fysiologisk viden, gik hun i gang med at kulegrave al viden om tungmetaller og deres indvirkning på miljøet og følgen deraf hos mennesker og dyr.
Hun har i mange år været flittig foredragsholder og har ihærdigt forsøgt af råbe læger og andre sundheds-myndigheder op. Som i tilfældet med EDTA-behandlingen bliver den viden, hun besidder bagatelliseret
og ignoreret.
Hun er imidlertid ikke ene om kampen. Se også omtalen af Ghita Ben-David´s bog, Hjælp, andet sted i
bladet samt talrige artikler på nettet.
Hanne holdt som tidligere annonceret et foredrag om Tungmetalforgiftning på medlemsmødet i Fredericia.
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BOGANMELDELSE

Køb den – læs den
ANMELDER METTE MARIE HANSEN

Hjælp

Dette er en bog med et rystende indhold.
Man synes ikke, at hvad der bliver berettet,
kan stemme overens med virkeligheden.
Den er skræmmende læsning og oplysende
læsning.

Bogen er opdelt i fem afsnit omhandlende først 'En
undersøgelse af vort sundhedssystems grundlag', dernæst den 'Personlige Historie', 'Videnskabeligforskning
i afgiftning', 'Anatomisk og fysiologisk forståelse for
afgiftningsproceduren' og til sidst' Afgiftning'. Derefter
følger forskellige appendiks etc.
Githa Ben-David beskriver, at miljøet er forgiftet, noget
vi alle ved. Men alligevel taler vi ikke om, at mennesket
så også kunne være forgiftet. Vi må erkende, at vi alle
til en vis grad er forgiftede, men politisk og økonomisk
har der ikke været interesse for at bevise dette. Hun
nævner i bogen også den påvirkning, der er på vort
helbred, og den stigning, der konstateres af tilfælde af
f.eks. autisme, ADHD, Parkinsons og Alzheimers i sammenhæng med stigningen i anvendelse af GMO samt
diverse sprøjtemidler. I fødevareproduktionen er det
foregået over en nu meget lang årrække. I Danmark
er næsten ingen privatpraktiserende læger special-uddannet i afgiftning af kronisk tungmetalforgiftning (ikke
at forveksle med akut tungmetalforgiftning), og de,
som er, skilter ikke med det. De har svære arbejdsvilkår,
da der mangler forståelse herfor hos både lægestanden og sundhedsmyndighederne.
I bogen understreges, at akut tungmetalforgiftning og
kronisk tungmetalforgiftning er to forskellige tilstande.
Ved kronisk tungmetalforgiftning er giften lagret i celler, knogler og fedtvæv og kan ikke måles ved blodprøve, men derimod ved f.eks. en provokeret urinprøve.

Ved akut tungmetalforgiftning udskilles giftstofferne
i blodet. Kroppen kan i virkeligheden afgifte sig selv,
men hvis den er blevet 'handicappet' grundet den forgiftning, der sker fra miljøet, kan det være nødvendigt
at få en test, der kan fastslå, hvilke mineraler der har
ophobet sig i kroppen. Lægemidlerne DMPS, DMSA,
EDTA og atamir nævnes som stærke kelatorer, der kan
trække alle metaller til sig (inkl. de mineraler, som kroppen har brug for). Derfor er det også vigtigt at vide, at
lægen er behørigt uddannet.
I slutningen af bogen gennemgår forfatteren forskellige afgiftningsmetoder og foreslår samtidigt, at man
tager ansvar for sit eget liv, da hun ikke kan vide, hvad
virker for den enkelte. Vi er alle genetisk forskellige,
og hvad har virket for hende, virker måske ikke så
godt for én selv – eller slet ikke. Hun gennemgår sin
egen sygehistorie og de erfaringer, hun har gjort med
sundhedssystemet i Danmark og andre lande, hvor hun
har opholdt sig. Der er forskellige links til relevante og
interessante emner samt selvfølgelig en litteraturliste.

Forfatter
Githa Ben-David
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AF NIELS OTTO TRAP

En test for
tungmetalforgiftning
Under Hanne Koplevs foredrag blev jeg mere og mere kviksølvforgiftet.
Jeg havde i forvejen haft tanken, fordi jeg som fysik/kemilærer i årevis havde
håndteret kviksølv og haft min gang i et sikkert kviksølvforurenet lokale.
I foredraget hørte jeg om nogle symptomer, som passede på mig. Det samme hørte jeg, da jeg på YOUTUBE så
en video med Ghita Ben-David og en med hendes mand
Lars Muhl. Søg dem på nettet
Jeg traf derfor aftale med IOM i Lyngby om en konsultation hos Margarita Elkjær for at få en vurdering af
behovet for en test. Jeg fik en aftale og i kan på billederne se, hvad den går ud på og koster.
Som det ses, har IOM-klinikken ikke
noget med indkøbene at gøre. Svaret
på prøverne tilgår self. Klinikken
og konsultationerne koster også.
PRIS
Piller: 278 kr.
Test + testkit: 2190 kr.
Konsultationer + behandlinger: ?
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EDTA-FORENINGEN

REFERAT AF ORDINÆR
GENERALFORSAMLING

den 4. maj 2018

I alt 16 deltog i generalforsamlingen, heraf fra bestyrelsen

Niels Otto Trap sagde, at vi må være taknemmelige
over, at det er tilladt at give EDTA i Danmark.

Niels Otto Trap (formand)
Birgit Christiansen (næstformand)
Mette Marie Hansen (sekretær)
Agnes Brabæk (bestyrelsesmedlem)
Bestyrelsesmedlem Alice Matthiesen var forhindret i at
deltage.

Beretningen blev godkendt.

Der var navneopråb ved kasserer Pia Vennekilde. 15
deltagere var stemmeberettigede.
AD. 1. VALG AF DIRIGENT
Niels Højgaard blev foreslået og valgt. Han takkede
for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var
rettidig indkaldt via EDTA Nyt nr. 1/2018.
AD 2. FORMANDENS BERETNING FOR DET
FORLØBNE ÅR
Formand Niels Otto Trap aflagde beretning for det
forgangne år. Han indledte sin beretning med at ære
mindet om Poul Erik Vennekilde, der så tragisk var
død, før han rigtig var kommet i gang med arbejdet i
EDTA-foreningen.
Beretningen vedhæftes.
Knud Hansen takkede for den store indsats, EDTA-foreningen gennem 25 år har ydet, siden den blev dannet
af taknemmelige brugere. I den tid er der ikke èt eksempel på, at EDTA har forårsaget døden. Tværtom er
mange blevet behandlet for dårlige ben, hjerter og syn.
Han frygter, at foreningen ikke fortsætter. Han håber
det bedste og takker!

AD 3. AFLÆGGELSE AF REGNSKAB FOR DET
FORLØBNE ÅR
Kasserer Pia Vennekilde henviste til regnskabet på side
12 i EDTA Nyt. Det viste en lille fremgang i antallet af
medlemmer. Medlemsbladet er den tungeste udgift.
Ellers har bestyrelsen bestræbt sig på at holde udgifterne på et minimum. På den måde er det lykkedes at
vende underskud i 2016 til et mindre overskud i 2017.
Regnskabet blev godkendt
AD. 4. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG
Bestyrelsen har foreslået ændringer af vedtægterne.
Ændringerne fremgår af indkaldelse.
§ 1.1 Foreningens navn
FRA:
Foreningens navn er Landsforeningen for medicinsk
behandling af åreforkalkning med EDTA
TIL:
Foreningens navn er EDTA-foreningen
Den tidligere formand Willy Odgaard Christensen
spurgte, om bestyrelsen havde undersøgt, om det
betyder noget, at ”landsdækkende” udgår, idet det
skal fremgå af vedtægterne, at foreningen ER landsdækkende. Det er et krav, hvis foreningen skal have
offentlige midler.
Diskussionen bølgede frem og tilbage. Det blev besluttet
at beholde det lange navn, mens vi på hjemmeside og
ved korrespondance bruger det korte EDTA-foreningen.
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§ 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 og tungmetalforgiftning med EDTA
2.2 at støtte patienter med ovennævnte sygdomme
gennem bl.a. rådgivning og information om EDTA behandling
2.3 at arbejde for offentlige tilskud til EDTA behandling
af ovennævnte
Det blev besluttet at ændre vedtægterne til det foreslåede med tilføjelse af ”med videre” til § 2.2, så den
kommer til at lyde: at støtte patienter med ovennævnte
sygdomme gennem bl.a. rådgivning og information om
EDTA behandling med videre
§ 4 Kontingent
Bestyrelsen foreslår, at kontingent for familiemedlemskab forhøjes fra 300 DKK til 350 DKK. Enkeltmedlemskab forbliver på 250 DKK.
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Niels Otto Trap finder, at det er rimeligt, at kontingent
for familiemedlemskab fra 2019 forhøjes til 350 DKK.
Forslaget blev vedtaget.
Ordinær generalforsamling § 6.2 punkt 7
FRA:
Valg af bestyrelse. I lige år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer. I ulige år vælges næstformand og 1
bestyrelsesmedlem.
TIL:
'Valg af bestyrelse. I lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. I ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.
Forsamlingen fandt, at det var en god ide, at det var
bestyrelsen, der efter generalforsamlingen konstituerede sig med formand, næstformand mv. Det var mere
fleksibelt end det nuværende, hvor formanden vælges
af generalforsamlingen i lige år, mens næstformand
vælges i ulige år.
Forslaget blev vedtaget.
§ 8 bestyrelsen
§ 8.5
FRA: Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen blandt sine
medlemmer vælger kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
TIL: Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen kon-
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stituerer sig med formand, næstformand, kasserer
og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste
generalforsamling.
Forslaget blev vedtaget, da det er en konsekvens af
det under § 6.2. punkt 7 vedtagne.
§ 8.7
FRA: Bestyrelsen udpeger en eller flere repræsentanter…………
TIL: Bestyrelsen kan udpege en eller flere repræsentanter………..
Forslaget blev vedtaget.
§ 5. Budget for indeværende år
Kasserer Pia Vennekilde fortalte, at bestyrelsen har
besluttet, at foreningen i 2018 vil skære i udgivelsen
af medlemsblade fra 4 gange om året til 3. Der er sat
25.000 af til ekspertbistand. Foreningen har brug for
at blive mere synlig og mere målrettet. Det er ikke besluttet, hvordan bestyrelsen konkret vil bruge midlerne.
Der blev fra et medlem spurgt, om man ikke i stedet
kunne tilbyde medlemsbladet på mail? Det vil blive
overvejet. En gav udtryk for, at EDTA Nyt ikke skaffer
nye medlemmer. Niels Otto mener, at medlemsbladet
er et serviceorgan for medlemmer. Med hensyn til bladets egnethed til at skaffe nye medlemmer, henviste
formanden til, at EDTA Nyt også sendes til mange, der
uddeler og omdeler bladet.

§ 7. Valg af bestyrelse
Niels Otto Trap, Mette Marie Hansen og Alice Matthiesen ønsker at fortsætte i bestyrelsen. Pia Vennekilde
stiller op. Agnes Brabæk og Birgit Christiansen ønsker
ikke at fortsætte.
Det betyder, at der skal findes i hvert fald et medlem,
der vil gå ind i bestyrelsen og to suppleanter. Ingen
meldte sig som interesseret i at stille op til bestyrelsen.
Det blev derefter enstemmigt besluttet, at bestyrelsen
fik mandat til selv at finde en egnet kandidat til bestyrelsen. Pia Vennekilde har eventuelt en kandidat.
§ 8. Valg af mindst 2 og op til 4 suppleanter for ét år
Orla Kjær Nielsen blev valgt som 1. suppleant. Bestyrelsen fik mandat til at finde en 2. suppleant.
§9. Eventuelt
Et medlem fortalte om en bog: Hjælp. Den er skrevet
af Githa Ben-David. Det er en personlig historie om
kronisk tungmetalforgiftning og hvordan man bliver
den kvit. Den nævner også flere steder EDTA. Den kan
stærkt anbefales
Den skal evt. anmeldes i næste nummer af EDTA Nyt.
Flere andre fortalte om interessante bøger og hjemmesider.
Niels Otto afsluttede generalforsamlingen med at takke
deltagerne for god ro og orden og inspirerende forslag.

Budgettet blev godkendt.
§ 6. Fastsættelse af næste års kontingent
Enkeltmedlemskab koster fortsat 250 DKK. Familiemedlemskab koster frem over 350 DKK.

Bliv medlem af EDTA-foreningen
- og vær med til at udbrede kendskabet
til denne behandling
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Nyt medlem?
Du melder dig nemmest ind via
foreningens hjemmeside
www.edta-patientforeningen.dk
Enkeltmedlemskab 250 kr.
Familiemedlemskab 350 kr.
Kontingentet indbetales efter
modtagelse af girokort tilsendt
af kassereren
Medlemmer fra udlandet kan overføre
penge på
Reg.nr. 7780
Kontonummer 895367
IBAN-nummer: DK5277800000895367
BIC-kode/SWIFT-adresse: SKJBDK22
Påfør venligst medlemsnr.
Kontooverførsel fra Norge og Sverige
koster ekstra 20 DKK.
Hvis du har problemer med indbetaling,
kan du kontakte foreningen på
tlf. 23 34 23 16 eller mail
formanden@edta-patientforeningen.dk

NY ADRESSE?

Hvis du flytter, får EDTA-foreningen 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-foreningen. 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.
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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-foreningen 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
Læge: Anna Iben Nørgaard Hollensberg
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
KOMPLEMENTÆRKLINIKKEN HVALGABET
Torvet 8A
9370 Hals
Telefon: 23 10 32 32
Mail: kontakt@hvalgabet.dk
Læge: Susanne Bjerre Lottrup

OFFENTLIGT MØDE
med foredrag af læge tilknyttet IOM i Lyngby
EMNE:
Tungmetal-forgiftning og EDTA
DATO OG TIDSPUNKT:
onsdag 5. september kl. 16:30 til 18:30
STED:
Frivilligcentret, Rustenborgvej 2A, 2800 Lyngby - i FrivilligHuset.

Frisk og
veloplagt
Udnyt din naturlige energi med unikke produkter fra
Solaray og få optimal udnyttelse af kroppens ydeevne*

*Rosenrod: Øger mental udholdenhed, giver bedre fysisk ydeevne, afhjælper træthed og tilføjer ekstra ressourcer i dagligdagen. All Energy: Giver overskud, 4 adaptogene urter + multivitaminer + L-Carnitin. Mega B-Stress: er et B-vitaminkompleks med ekstra høje doser af B-vitaminer, som giver kroppen
energi og beskytter i pressede perioder. Vitamin C og magnesium er tilsat for at understøtte B-vitaminernes virkning på bl.a. energistofskiftet.
www.naturenergi.dk Solaray købes i din lokale Matas og Helsekostbutik samt apoteker.

EDTA Nyt

EDTA-foreningen

Medlemsmagasin

Returadresse:
Ørstedsvej 54 C
4130 Viby Sjælland
Tlf. 23 34 23 16

Bestyrelsen /2018
FORMAND

Niels Otto Trap
formanden@edta-patientforeningen.dk
Tlf: 23 34 23 16

NÆSTFORMAND

Walther Dohn
waad.edta@gmail.com
Tlf: 20 97 02 48

Susane Fjeldberg

SEKRETÆR

Mette Marie Hansen

susanne.rose@hotmail.com

mmhmette@gmail.com
Tlf: 26 97 29 28

Suppleanter:
Tlf: 24 44 48 03

KASSERER MM.

Pia Vennekilde
kasserer.edta@gmail.com

Orla Nielsen
ok@familiens.org
Tlf: 40 42 28 41

Alice Matthiesen
hamat@esenet.dk
Tlf: 24 63 63 37

UDGIVET AF LANDSFORENINGEN FOR MEDICINSK BEHANDLING AF ÅREFORKALKNING MED EDTA

