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Oil pulling

“Een nieuwe waarheid is als een nieuw zintuig, want hierdoor 
kunnen we dingen zien die we nog niet eerder konden zien − en 
dingen die niet gezien kunnen worden door degenen, die deze 
nieuwe waarheid niet kennen.”

     — Weston A. Price, 
  tandarts, kaakchirurg, onderzoeker en wetenschapper

Met alle respect heb ik de vrijheid genomen om u te tutoyeren. In 
het Engels hebben we daar taalkundig gezien geen probleem mee.
Dit boek is veelal in de mannelijke vorm geschreven. Zo zijn we het 
gewend en het voelt het meest vertrouwd aan. Dat is de enige reden. 
Ik respecteer en bewonder iedere lezer, man of vrouw.

       — Dr. Bruce Fife

Hoofdstuk 1

Een nieuwe benadering voor 

een betere gezondheid

Oil pulling gaf me mijn leven terug 
Neem een eetlepel plantaardige olie, doe die in je mond en laat de 

olie door je mond spoelen? Tara kon het niet geloven. Hoe kon het 
zuigen op olie nou je gezondheid verbeteren? Het sloeg echt nergens 
op. Maar haar twijfel sloeg om in overtuiging toen ze met deze onge-
wone therapie begon.

“Zeven maanden geleden begon ik met oil pulling”, zegt Tara uit 
Melbourne, Australië in een bericht op www.earthclinic.com. “Ik leed 
al 14 jaar aan chronische vermoeidheid. Ik kwam mijn bed niet meer 
uit en kon bijna niet meer bewegen.”

Chronische vermoeidheid was niet haar enige probleem. Tara leed 
ook aan fibromyalgie. “Ik had constant pijn en dacht aan zelfmoord. Ik 
kon mijn tong zelfs bijna niet bewegen in mijn mond en kon niet lopen. 
Ik was zo ziek; ik was nog nooit zo ziek geweest.”

Oil pulling veranderde alles voor haar en iedere dag zag ze vooruit-
gang. “Ik bleef doorgaan met oil pulling en iedere dag veranderde er 
wel iets, totdat mijn gezondheid na een paar weken weer helemaal nor-
maal was. Ik ben nu fitter en actiever dan ooit en hoef niet meer zoveel 
te rusten. Ik had deze slechte gezondheid al jaren, maar oil pulling gaf 
me mijn leven terug. Het zorgde er ook voor dat mijn huid veel beter 
werd; ik had alles al geprobeerd en niets leek te helpen. Oil pulling 
heeft werkelijk mijn leven veranderd!” 
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Binnen een paar korte weken was Tara genezen van twee chroni-
sche ziekten, die volgens artsen niet genezen kunnen worden.

“Dit is de krachtigste therapie die ik ooit gevolgd heb”, zegt Lee, uit 
West Bountiful, Utah in een ander bericht op www.earthclinic.com. 

“Ik ben nu een maand en drie dagen samen met mijn vrouw bezig 
met oil pulling en het is overweldigend! Er is al veel veranderd in ons 
lichaam en daardoor kan ik heel goed merken hoe krachtig deze thera-
pie is. Ik ben veel rustiger geworden, mijn spijsvertering en stoelgang 
zijn verbeterd, ik slaap veel beter en de spanning in mijn spieren is 
verdwenen. Ik ben 65 jaar, mijn tanden zitten vaster in mijn kaak en 
ik heb het gevoel dat ik in het lichaam van een veel jonger iemand 
rondloop.”

Lee is zo overtuigd van de effectiviteit van deze therapie, dat hij 
verklaart: “Iedereen die deze methode niet onderzoekt door haar een 
maand te proberen, is werkelijk ontzettend stom.”

Is een maand echt lang genoeg om chronische ziekten te genezen, 
die al jarenlang bestaan? Bij Tara en Lee was dat inderdaad het geval. 
Anderen geven aan dat een of twee maanden lang genoeg zijn om 
significante resultaten op te leveren.

“Ik dacht dat ik te jong was om artritis te krijgen,” zegt Catalina, uit 
Puerto Vallarta, Mexico, in weer een ander bericht op www.earthclinic.
com, “maar ik kreeg pijn in mijn schouders, heupen, knieën, voeten 
en nek. Na twee maanden is alle pijn verdwenen en nu, zes maanden 
later, heb ik nog steeds geen pijn. Mijn keratosis pilaris (een chronische 
huidziekte) is ook verdwenen, mijn huid is zachter en ik heb absoluut 
minder rimpels. Mijn tanden zijn witter, mijn tong is schoner en ziet er 
roze uit, net als mijn tandvlees, de donkere kringen onder mijn ogen 
zijn lichter geworden en ik heb minder grijs haar. Ja, dat is echt waar! 
Mijn man en ik hebben allebei gemerkt, dat we 50% minder grijs in ons 
haar hebben en dat ons haar weer bruin wordt.”

Net als Lee voelt Catalina zich ook jonger. “Ik slaap beter, heb meer 
energie en voel me over het geheel genomen veel beter. Ik weet dat 

dit te mooi klinkt om waar te zijn, maar na negen maanden oil pul-
ling geloof ik niet meer, dat dit alleen maar veroorzaakt wordt door 
het placebo effect. Er gebeurt echt iets. Ik houd nooit meer op met oil 
pulling.” Catalina is het eens met Lee: “Probeer het 30 dagen en je zult 
absoluut resultaat zien.”

Tara zei het al en Lee en Catalina zullen het waarschijnlijk met haar 
eens zijn: “Oil pulling heeft me mijn leven teruggegeven!”

Waar hebben ze het Over?
De veranderingen die Tara, Lee en Catalina beschrijven, zijn bijna 

niet te geloven. Zou het echt waar kunnen zijn? Door mijn medische 
achtergrond was ik eerst sceptisch. Toen ik voor het eerst over oil pul-
ling hoorde, dacht ik net als vele anderen dat het te simpel was om 
enige waarde te hebben. Hoe kon het spoelen met olie nu artritis of 
chronische vermoeidheid genezen? 

Het klonk niet erg geloofwaardig. Het mysterie werd nog groter door 
het feit, dat in die tijd de meeste mensen zonnebloemolie gebruikten 
voor oil pulling. Van zonnebloemolie is geen geneeskrachtige werking 
bekend, dus ik was eigenlijk niet van plan om er ook maar enige aan-
dacht aan te schenken.

Maar in de weken erna kwam ik steeds weer dit ‘oil pulling’ tegen en 
veel mensen waren ervan overtuigd, dat het een positief effect had. De 
getuigenissen klonken eerlijk en overtuigend. Dit waren verhalen uit 
de eerste hand en dus niet afkomstig van de zus van de beste vriend 
van hun broer, bij wijze van spreken. Door mijn aard, maar ook door 
mijn studie sta ik heel sceptisch tegenover ‘wondermiddelen’ en ik 
heb mijn vraagtekens bij iedere soort behandeling, die niet bewezen is, 
vooral op het gebied van natuurgeneeskunde. 

Ik heb veel ‘natuurlijke’ behandelingen gezien, die uiteindelijk abso-
luut waardeloos bleken te zijn. Meestal werden ze aanbevolen door een 
of ander bedrijf, met de bedoeling de zakken van mensen te legen en 
hun eigen zakken te vullen. En dit leek me weer zo’n nep-geneesmid-
del. 

Hoofdstuk 1     Een nieuwe benadering
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Maar omdat ik er steeds meer over hoorde, besloot ik om eens uit te 
zoeken waar iedereen zich nu zo druk over maakte.

Ik ondernam een zoektocht op internet en vond verschillende websi-
tes, die de techniek beschreven. Ook vond ik veel getuigenissen, zoals 
die van Tara, Lee en Catalina, die ik hierboven heb geciteerd. Ik zocht 
naar technische informatie, maar kon niets vinden. Wat me wel opviel, 
was het feit dat geen van deze websites iets verkocht dat met oil pulling 
te maken had. Ze maakten geen reclame om iets te verdienen, maar 
deden het echt om informatie te verschaffen. De meeste nieuwe thera-
pieën en producten hebben een bepaalde commerciële achtergrond. 
Het was prettig om te merken dat dit hier niet het geval was.

Ik ontdekte dat oil pulling helemaal geen nieuwe uitvinding of een 
slimme marketingtruc is. Het is een techniek die afkomstig is uit de 
Ayurvedische geneeskunde en zij wordt al generaties lang gebruikt. In 
de afgelopen jaren is zij in de belangstelling gekomen door het werk 
van dr. F. Karach. Deze arts heeft de techniek verfijnd en met opval-
lende resultaten toegepast in zijn praktijk. 

Hij beschreef de techniek tijdens een lezing die hij gaf in de Oekra-
ine. Er bleek veel interesse voor te zijn, vooral uit India, waar Ayurvedi-
sche geneeskunde zeer gerespecteerd wordt.

Toen ik het materiaal begon te lezen, realiseerde ik me al gauw dat 
er een heel logische en wetenschappelijke reden was voor de ongelofe-
lijke genezingseffecten van oil pulling, maar daar leek ik wel de enige 
in te zijn. Ik las allerlei verklaringen voor de werking van oil pulling 
− toxinen worden uit de bloedbaan gezogen door een ader onder de 
tong, de mond absorbeert essentiële vetzuren uit de olie, het activeert 
speciale ontgiftende enzymen in het speeksel, het brengt de lichaams-
chakra’s of de stroming van chi weer in balans, etc. 

Ik vond ze allemaal even ongeloofwaardig. Mensen wisten niet pre-
cies waarom of hoe het werkte, dus probeerden ze een zo acceptabel 
mogelijke verklaring te bedenken. Ik was verbaasd dat niemand de 
verklaring vermeldde, die volgens mij het meest voor de hand lag.

je mOnd is het venster naar je lichaam
Een paar jaar geleden heb ik een boek geschreven over de gezond-

heidsvoordelen van kokosolie, met als titel Het kokosoliewonder*. 
Terwijl ik onderzoek deed voor dat boek, heb ik het raadsel rond de 
werking van oil pulling ontdekt.

 Er is heel veel onderzoek gepubliceerd in medische en tandheelkun-
dige tijdschriften, waarin het verband aangetoond wordt tussen mond-
gezondheid en systemische ziekten. Ik begon me er echt 
in te verdiepen en las honderden onderzoeken. Hoe meer 
ik las, des te meer bewijs vond ik voor het effect van oil 
pulling als therapeutisch middel.

Net zoals ogen beschouwd worden als de vensters naar 
de ziel, is de mond het venster naar het lichaam. Door 
in de mond te kijken kun je heel veel vertellen over de 
gezondheid van iemand. Een gebit vol gaten, gezwollen 
en ontstoken tandvlees, slechte adem, een verkleurde 
tong, teruggetrokken en bloedend tandvlees, vergeelde 
tanden, plaque en tandsteen, vullingen, ontbrekende 
tanden en kiezen, zijn allemaal bewijzen van iemands gezondheidstoe-
stand. 

Als je in de mond kijkt, zie je wat de conditie van het volledige 
spijsverteringskanaal is. Als de mond gezond is, zijn de darmen ook 
gezond. Als de mondgezondheid achteruit gaat, gaat de hele gezond-
heid achteruit. In onze mond kun je bewijs zien van de aanwezigheid 
van diabetes, mazelen, leukemie, syfilis, aids, boulimia, het prikkelba-
redarmsyndroom, brandend maagzuur, kanker en andere ziekten.1

De bacteriën en andere micro-organismen die in onze mond leven, 
beïnvloeden onze gezondheid en worden op hun beurt beïnvloed door 
onze gezondheid. Ziekten hebben invloed op het soort bacteriën dat 
zich aan de binnenkant van onze mond, op onze tong en in onze keel 
bevindt. 

Vroege stadia van kanker kunnen bijvoorbeeld aangetoond worden 
met behulp van het soort bacteriën dat aanwezig is. Sommige monden 
bevatten meer schadelijke bacteriën dan andere. Als deze organismen 

* Uitgegeven door en verkrijgbaar bij Succesboeken.nl, 2014, 
ISBN 9789079872732
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een weg vinden naar de bloedbaan, kunnen ze schade toebrengen aan 
het hele lichaam.

Ik wist dat bacteriën van infecties in de mond konden binnendrin-
gen in het bloed en infecties konden veroorzaken in andere delen van 
het lichaam. Er bestaat een aantal onderzoeken dat dit aantoont. Maar 
wat ik wilde uitvinden, was hoe bacteriën in de mond artritis, chroni-
sche vermoeidheid, diabetes en al die andere gezondheidsproblemen 
konden veroorzaken of doen opvlammen waarvan beweerd wordt dat 
die bestreden zouden kunnen worden met oil pulling.

Oil pulling is kennelijk een uitstekende methode om mondgezond-
heid mee te verbeteren. Het zuigt of trekt ziekteveroorzakende bac-
teriën en hun toxische afvalstoffen uit het gebied rond de tanden en 
het tandvlees en reinigt de mond veel beter dan mogelijk is door het 
gebruik van een tandenborstel of mondspoelmiddel. 

Er zijn veel getuigenissen, die aangeven dat oil pulling zorgt voor 
wittere tanden, het verwijderen van plaque, het verminderen van 
ontstekingen van het tandvlees en het verbeteren van de algemene 
mondgezondheid. Als de mond het venster is naar iemands gezond-
heidstoestand, dan zou oil pulling een duidelijk effect moeten hebben 
op de gezondheidstoestand van het hele lichaam.

Een ander bewijs van de legitimiteit van oil pulling komt van dr. 
Joseph Phillips, een parodontoloog uit Osseo, Wisconsin. Meer dan 
60 jaar geleden ontwikkelde dr. Phillips een ‘pulling’ techniek om 
infecties en bacteriën in de mond te bestrijden, die totaal verschillend 
is van oil pulling, maar die opvallende vergelijkbare resultaten behaalt. 
Zijn methode staat bekend als de Phillips Blotting Technique en wordt 
tegenwoordig nog steeds toegepast. 

Van deze techniek wordt beweerd dat ze slechte adem, gaatjes, 
plaque, tandsteen en tandvleesontstekingen bestrijdt. Schadelijke 
bacteriën en toxinen die ontstekingen in de mond veroorzaken, 
worden als het ware uit de mond ‘getrokken’. Als deze infecties niet 
afdoende behandeld worden, kunnen ze zich verspreiden naar andere 
delen van het lichaam en allerlei soorten infecties en chronische ziek-
ten veroorzaken. De Phillips Blotting Technique verbetert niet alleen 

de mondgezondheid, maar bestrijdt ook systemische ziekten als artri-
tis en dermatitis.

Bij de Phillips Blotting Technique wordt een speciaal ontwikkelde 
tandenborstel gebruikt. Hij lijkt op een gewone tandenborstel, maar 
de haren zijn van ander materiaal en zitten dichter op elkaar en hij 
wordt anders vastgehouden. De tanden worden niet geborsteld, maar 
‘getamponneerd’, zoals je met een verfkwast zou doen. Door de capil-
laire werking worden plaque-vormende bacteriën van de tanden en het 
tandvlees door de borstel geabsorbeerd.

Mensen die de Phillips Blotting Technique hebben gebruikt, gaven 
aan dat ze helemaal hersteld waren van tandvleesproblemen en tand-
bederf. De techniek is speciaal ontwikkeld om de mondgezondheid 
te verbeteren en dit werkt erg goed. Doordat er ziekteveroorzakende 
bacteriën verwijderd worden, verbeteren tegelijkertijd andere gezond-
heidsproblemen.

Ik was verbaasd toen ik de overeenkomsten tussen deze techniek en 
oil pulling zag. Ze werken allebei heel goed voor het verwijderen van 
schadelijke bacteriën in de mond, waardoor ze de mondgezondheid 
verbeteren. Mensen geven opmerkelijke verbeteringen van tandheel-
kundige en systemische problemen aan door het gebruik van beide 
technieken. 

Maar oil pulling heeft een aantal grote voordelen: je hoeft geen spe-
ciale tandenborstel te kopen of te gebruiken, je kunt het overal doen 
en het werkt grondiger. Een borstel kan niet ieder hoekje en gaatje in 
je mond bereiken, maar olie die in de mond rondgespoeld wordt, komt 
in aanraking met 100% van de oppervlakte van je gebit, je tandvlees 
en de andere delen van je mondholte, zodat het reinigende effect veel 
groter is.

een eenvOudige behandeling
In tegenstelling tot de meeste andere medische behandelingen is oil 

pulling heel eenvoudig, absoluut onschadelijk en niet duur. De enige 
kosten zijn de dagelijkse eetlepel kokosolie − zelfs nog goedkoper dan 
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een vitaminetablet. En toch is het een van de krachtigste vormen van 
therapie die ik ooit ben tegengekomen. 

Als voedingsdeskundige en naturopathisch arts ben ik bekend met 
veel vormen van therapie. Nadat ik oil pulling heb bestudeerd en zelf 
heb toegepast, kan ik zeggen dat het alle andere natuurlijke therapieën 
zonder moeite verslaat. Een van de dingen waar ik echt van onder de 
indruk was tijdens mijn onderzoek, was de grote hoeveelheid getuige-
nissen over het effect van oil pulling en dit is belangrijk. Een paar posi-
tieve reacties zouden nog toegeschreven kunnen worden aan ‘wishful 
thinking’ of aan het placebo-effect, maar er waren er te veel over oil 
pulling om dat te denken. De grote hoeveelheid positieve resultaten 
toont aan dat hier echt iets aan het gebeuren is; je kunt het niet afdoen 
als massahysterie of ‘mind over matter’.

Het meest opvallende resultaat van oil pulling is een verbeterde 
mondgezondheid. Je tanden worden witter, je tandvlees ziet er roze en 
gezond uit en je adem wordt frisser. Dat alleen al maakt het de moeite 
waard. Maar echt bijzonder is het feit, dat de gezondheidsvoordelen 
daarbij niet ophouden. 

Veel gezondheidsproblemen − en dat geldt ook voor problemen waar 
de medische wetenschap nog geen oplossing voor heeft gevonden − 
zullen ook verbeteren of zelfs helemaal genezen. Oil pulling heeft in 
principe een positief effect bij alle (chronische) ziekten.

Hieronder vind je een lijst van de meest voorkomende ziekten, die 
naar verluidt reageren op oil pulling:

aambeien
acne
allergieën
artritis
astma
bloedend tandvlees
bronchitis
cariës
chronische vermoeidheid

colitis
constipatie
dermatitis
diabetes
eczeem
de ziekte van Crohn
hoge bloeddruk
maagzweren
migraine
ontstoken tanden en kiezen
parodontale aandoeningen
PMS
rug- en nekpijn
sinusitis
slechte adem
slapeloosheid
slijmvorming

Naast bovengenoemde gezondheidsproblemen hebben medische 
onderzoeken aangetoond dat er ook een direct verband is tussen 
onderstaande ziekten en mondgezondheid. Zij zouden daarom ook 
heel goed kunnen reageren op oil pulling therapie:

acidose
ARDS (longaandoening)
atherosclerose
beroerten
bloedziekten
de ziekte van Paget
emfyseem
galblaasziekten
hartkwalen
hersenontstekingen
hyperglykemie

Hoofdstuk 1     Een nieuwe benadering
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jicht
kanker
leverziekten
laag geboortegewicht 
longontsteking
meningitis
nierziekten
onvruchtbaarheid
osteoporose
psychotische perioden
pre-eclampsie
toxic shock syndroom
vele soorten besmettelijke ziekten
zenuwziekten

In principe kunnen alle delen van ons lichaam beïnvloed worden 
door de gezondheid van onze mond en door de soorten bacteriën die 
zich daar bevinden.

de nieuWe Oil pulling therapie
Tijdens mijn research was ik onder de indruk van de grote hoeveel-

heid wetenschappelijk onderzoek die iets te maken had met oil pulling. 
Hoewel er weinig onderzoeken waren naar de effecten van oil pulling 
zelf, waren er honderden die een verband legden tussen mondgezond-
heid en systemische en chronische ziekten. 

Er was een degelijke wetenschappelijke basis voor de vele posi-
tieve effecten van oil pulling. Ik begon zelf oil pulling toe te passen 
en gebruikte kokosolie. Om snel resultaat te behalen, deed ik dat drie 
keer per dag. Ik begon op een nuchtere maag en deed het daarna voor 
iedere maaltijd. Ik merkte bijna onmiddellijk resultaat, maar op een 
andere manier dan ik verwachtte. Ik kreeg last van mijn sinussen, mijn 
keel deed pijn en uiteindelijk kreeg ik laryngitis. 

Eerst dacht ik nog dat ik een griepje had opgelopen, maar dat was al 

in geen 8 jaar gebeurd en niemand in mijn gezin of op mijn werk was 
ziek. Het rare aan deze ‘griep’ was dat ik me niet ziek voelde. Mijn ener-
gieniveau was normaal, ik sliep goed en had geen van de symptomen 
die normaal gesproken bij griep horen. 

Ik realiseerde me al snel dat ik helemaal geen griep had, maar dat het 
een ontgiftingsreactie was van oil pulling. Ik had gelezen over mensen, 
die een echte genezingscrisis hadden gehad toen ze begonnen met oil 
pulling. Wat me echt overtuigde was het getuigenis van een man, die 
precies dezelfde symptomen had gehad als ik had. Na een paar dagen 
verdwenen de symptomen. 

Zo nu en dan kwamen er andere voor in de plaats. Ik kreeg kiespijn, 
die een paar dagen aanhield en net zo snel als hij begon ook weer 
was verdwenen. Een paar dagen later kreeg ik kiespijn op een andere 
plek, die ook na een paar dagen verdween. Zo nu en dan kreeg ik een 
hoestaanval, waarbij ik veel slijm ophoestte. Het was duidelijk dat mijn 
lichaam zichzelf aan het reinigen was van afvalstoffen.

Ik vond dit heel interessant, want ik heb al aan heel wat detox-pro-
gramma’s deelgenomen. Maar oil pulling werkte zeker zo goed om 
afvalstoffen af te voeren uit mijn lichaam en bovendien met heel wat 
minder moeite. Oil pulling is bijvoorbeeld heel wat gemakkelijker dan 
drie weken vasten met alleen water. Mijn mond was absoluut schoner 
en zag er gezonder uit. Mijn tanden werden iets witter, mijn tong zag er 
gezond roze uit en mijn adem was schoon en fris.

Maar de meest opvallende verandering was te zien in mijn gezicht. 
Ik leed al 30 jaar aan een chronische vorm van dermatitis, die voor het 
eerst zichtbaar werd toen ik studeerde. Mijn gezicht en borst werden zo 
nu en dan knalrood, waarna de huid ging schilferen en jeuken. Soms 
ging het zelfs pijn doen. Zo nu en dan kreeg ik zelfs kloofjes in mijn 
huid, die gingen ontsteken. 

Ik ging naar verschillende dermatologen, maar niemand wist wat 
het was. Ze namen het niet serieus en maakten zich ervan af door me 
cortison zalf voor te schrijven om de zwelling te verminderen. Verder 
moest ik er maar mee leren leven. In de loop van de jaren verergerde 
de toestand en had ik er steeds vaker last van. 

Hoofdstuk 1     Een nieuwe benadering
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Op een gegeven moment was mijn huid continu ontstoken, de ene 
dag erger dan de andere. Ik probeerde iedere zalf, lotion, ieder medi-
cijn of voedingssupplement en kruidenmiddel dat ik kon vinden, maar 
zonder resultaat. Ik werd zelfs getest op allergieën en overgevoeligheid 
voor bepaalde soorten voedsel, maar ook dat leverde niets op.

Ik begon gezonder te leven en zocht informatie over eetgewoonten, 
voeding en natuurlijke gezondheid. Mijn eetpatroon veranderde totaal. 
Dit duurde een aantal jaren, maar door mijn gezondere eetpatroon 
verbeterde de toestand van mijn huid. De ontstekingen verminderden 
en kwamen minder vaak voor. 

Het werd echt beter, maar het was nog niet helemaal over. Ik nam 
deel aan verschillende detox programma’s met water- en sapvastenku-
ren die soms wel 30 dagen duurden, maar ze losten mijn probleem niet 
op. Mijn huid was nog steeds een beetje rood en schilferig.

Ik merkte dat de uitslag erger werd als mijn immuunsysteem niet 
goed werkte door te veel stress, door een ontsteking of doordat ik te 
veel suiker gebruikte. Ook het gebruik van bepaalde chemische stof-
fen en dan vooral de smaakversterker MSG (Mononatriumglutamaat) 
had effect op de conditie van mijn huid. Als ik uit eten was geweest, 
merkte ik meteen of het restaurant MSG had gebruikt, want ik kreeg 
binnen een paar uur een rode en jeukende uitslag in mijn gezicht, die 
dagenlang aanhield.

Vanaf het moment dat ik met oil pulling begon, verdween de uitslag 
in mijn gezicht helemaal. Ik heb daarna ook nooit meer een uitbraak 
van uitslag gehad, zelfs niet als ik bijvoorbeeld met kerstmis veel meer 
suiker had gegeten dan ik normaal doe. Dit was opvallend! Oil pul-
ling had meer effect gehad op dit probleem dan alle andere detox-
methoden die ik had geprobeerd en werkte beter dan de langdurige 
vastenperioden. 

Ik ben er nu van overtuigd, dat mijn uitslag werd veroorzaakt door 
bacteriën in mijn mond. Als mijn immuunsysteem onder druk stond, 
kregen de bacteriën de kans zich te vermeerderen. De afvalstoffen die 
ze produceerden, zorgden waarschijnlijk voor mijn huiduitslag. 

Op dat moment wist ik dat oil pulling echt werkte en eigenlijk de 

krachtigste methode was om de gezondheid op natuurlijke wijze te ver-
beteren.

Er gebeurde nog iets opvallends. Ik had al mijn hele leven last van 
roos in mijn haar. Niet zo hier en daar een paar schilfertjes, nee, een 
enorme hoeveelheid grote schilfers. Ik kon niets doen om het te voor-
komen, behalve dan het onder controle houden met medische sham-
poo. Gewone zeep en shampoo hadden geen enkel effect. Ik had 
speciale medicinale antiroos shampoos nodig. Toen ik eenmaal de 
goede werking van kokosolie had ontdekt, kon ik de medicinale sham-
poo vervangen door kokosolie. 

Ik masseerde de olie in mijn hoofdhuid, liet het een paar minuten 
intrekken en waste mijn haar dan met normale zeep. Maar ik moest 
regelmatig medicinale shampoo of kokosolie gebruiken om een 
sneeuwstorm te voorkomen. Als ik er langer dan een week mee stopte, 
kwam de roos in volle hevigheid terug.

Omdat oil pulling zo goed had gewerkt voor mijn huid, bedacht ik 
me dat het misschien ook wel effect zou hebben op mijn chronische 
roos. Bij wijze van experiment stopte ik met het gebruik van medici-
nale shampoo en kokosolie en waste mijn haar met een gewoon stuk 
zeep. Normaal zou ik dan binnen een week weer last van roos hebben, 
maar na een week was er nog niets te zien. Na twee weken was er nog 
steeds geen spoortje roos te bekennen. Ik stond perplex! 

Na drie weken was mijn hoofdhuid nog steeds voor 95% vrij van 
roos. Zonder medicinale shampoo of kokosolie te gebruiken was me 
dat echt nog nooit gelukt! Roos wordt veroorzaakt door een schim-
mel (Malassezia globosa), die in de huid groeit. 90% van de bevolking 
heeft er in meer of mindere mate last van. Verschillende factoren zoals 
de werking van het immuunsysteem en het eetpatroon hebben effect 
op de mate van roos. Met medicinale shampoo op anti-schimmelbasis 
kun je roos meestal wel onder controle houden. En kennelijk kun je 
dat ook met oil pulling!

Er veranderde nog iets anders. Ik had al 20 jaar een wrat in mijn 
gezicht, maar die verdween plotseling. Wratten worden veroorzaakt 
door een virus (humaan papillomavirus). Kennelijk werkt oil pulling 
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als een soort stofzuiger, die virussen, bacteriën en schimmels uit het 
lichaam opzuigt. Sommige gezondheidsdeskundigen zijn ervan over-
tuigd, dat iedere soort ziekte veroorzaakt wordt door infecties. Als dit 
waar is, dan is oil pulling in potentie een van de krachtigste natuurlijke 
geneesmiddelen.

Ik ging door met mijn research en mijn experimenten en praatte er 
met anderen over. In de loop van de tijd ging ik de oil pulling methode 
van dr. Karach (die ik eerder in dit hoofdstuk al vermeldde) gebruiken 
en combineerde die met wat ik leerde over de wetenschap die erach-
ter zat. Ik verbeterde de methode en creëerde een complete detox-
methode, die ik ‘dr. Fife’s Oil Pulling Therapy’ noem. 

Dit boek gaat niet alleen over oil pulling, het is een complete cursus 
in oil pulling therapie. 

Hoofdstuk 2

Bacteriën, schimmels en tandbederf

Wat leeft er in je mOnd?
Je mond is net een tropisch regenwoud. Het is er warm en vochtig 

en het hele jaar door is de temperatuur er ongeveer hetzelfde. Net als 
bij een regenwoud zit het vol leven − bacteriën, virussen, schimmels 
en protozoa. Hoewel je ze niet kunt zien, wordt je mond bevolkt door 
miljarden micro-organismen. Het grootste deel wordt gevormd door 
allerlei soorten bacteriën: korte, lange, dunne en dikke, je zult ze er 
allemaal aantreffen. Er leven meer bacteriën in je mond dan mensen 
op aarde.

Er is genoeg voedsel aanwezig voor deze kleine onruststokers. Wat 
eten ze graag? Pizza, ijs en donuts! Wat jij eet, dat eten zij ook. Ze doen 
het heel goed op een dieet van suiker en andere soorten koolhydraten 
− daar houden ze het meest van. Ze houden van de kleine kruimeltjes 
die tussen je tanden of in de plooien tussen je wangen en je tandvlees 
blijven zitten, waar ze zich urenlang tegoed aan kunnen doen. Het is 
daarom geen wonder dat er zo veel organismen wonen in deze ideale 
omgeving.

Je mond is eigenlijk een mini-ecosysteem. Het weerbericht is er 
iedere dag hetzelfde: 37 °C (behalve wanneer we ziek zijn) en de voch-
tigheidsgraad is 100%. Micro-organismen zijn kieskeurig. Ze kolo-
niseren je mond niet op een willekeurige manier, maar ze vormen 
gemeenschappen. Net zoals in een ecosysteem in het regenwoud waar 
bepaalde dieren op de grond leven en andere in de bomen, kiezen de 
micro-organismen in je mond ook een plek uit waar ze zich prettig 
voelen. 


