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Een in ‘The New England Journal of Medicine’ ge-
publiceerde studie bevestigt het hoger risico voor 
borstkanker en andere vormen van kanker voor 
vrouwen die hormonale contraceptie gebruiken. 
Een andere studie, gepubliceerd in de ‘American 
Journal of Psychiatry’ brengt het gebruik van deze 
stoffen in verband met de stijgende trend van zelf-
moord en zelfmoordpogingen.

De uitvinding van de pil werd door de medische 
wereld in het verleden enorm enthousiast onthaald. 
Dat enthousiasme is tegenwoordig al heel wat ver-
minderd. Zo dacht men bijvoorbeeld vrouwen met 
klachten zoals hevige opvliegers, frequente prik-
kelbaarheid of extreme vermoeidheid tijdens de 
menopauze te kunnen helpen door de pil voor te 
schrijven. De toegediende lichaamsvreemde syn-
thetische hormonen die gebruikt worden tijdens de 
menopauze zouden de verminderde hoeveelheid 
van natuurlijke hormonen aanvullen. 

De verrassing was groot toen men in 2002 een groots 
opgezette farmaceutische proefneming moest stop-
zetten. Na elf jaar onderzoek van de gevolgen van 
het toedienen van vrouwelijke hormonen (= de pil) 
om de klachten tijdens de menopauze te verlichten, 
stelde men een toename vast dat het aantal borst-
kankers 26%, het aantal hartinfarcten 29%, en het 
aantal cerebrovasculaire aandoeningen 41% hoger 
lag bij vrouwen die de pil innamen, vergeleken met 
de vrouwen die een placebo innamen. (Een place-
bo is een pil die uiterlijk dezelfde vorm, smaak, 
kleur… heeft, maar geen werkzame bestanddelen 
bevat.) 

Synthetische hormonen worden ook gebruikt als 
contraceptiemiddel bij vrouwen. Maar dan in veel 
hogere dosissen (± 6x krachtiger), want in dit geval 

moeten ze de productie van de natuurlijke hormo-
nen verhinderen. Enkel een pil met hoge dosissen 
is in staat om de ovulatie en andere fysiologische 
processen te blokkeren. Het ligt voor de hand dat de 
stijging van het aantal borstkankers, hartinfarcten 
en cerebrovasculaire aandoeningen veel hoger zal 
uitvallen dan bij het hierboven vermelde onderzoek.

Contraceptiva in het beklaagdenbankje

Sinds de exogene hormonen die gebruikt worden 
om de ongemakken tijdens de menopauze te ver-
lichten in ongenade zijn gevallen, heeft het onder-
zoek dat de risico’s van kunstmatige contraceptiva 
inschat een groeiende belangstelling. Dat is posi-
tief, gelet op het feit dat er wereldwijd meer dan 
honderd miljoen vrouwen kunstmatige contracepti-
va gebruiken. Daardoor zullen in de toekomst meer 
aandoeningen in verband gebracht kunnen worden 
met het gebruik van kunstmatige contraceptiva. 
Men weet al lang dat het gebruik van gecombineer-
de contraceptiva (oestrogenen en progestagenen als 
werkzame stoffen) de kans op het krijgen van borst-
kanker sterk verhoogt. 

Bij een uitgebreid onderzoek in Denemarken heeft 
men de gezondheidstoestand van 1,8 miljoen vrou-
wen nauwkeurig opgevolgd. In de groep vrouwen 
die contraceptiva gebruikten werd gemiddeld 20% 
meer borstkanker opgemerkt. In de groep vrouwen 
die tien jaar of meer de contraceptiepil gebruikt 
hadden, werd gemiddeld 38% meer borstkanker 
vastgesteld. Alle bestaande kunstmatige contracep-
tiva verhoogden de kans op borstkanker, niet alleen 
de oudste middelen, maar ook de meest recent ont-
wikkelde kunstmatige contraceptiva.

Sommige wetenschappers willen deze bevindingen 

De wetenschappelijke actualiteit over de gevaren van de pil



‘De pil’ óók!

relativeren omdat het individuele risico om borst-
kanker te krijgen, te verwaarlozen zou zijn. Maar 
het individuele risico om longkanker te krijgen door 
passieve blootstelling aan tabaksrook is ook zeer 
klein, maar doordat er zoveel mensen aan blootge-
steld werden, heeft men geoordeeld dat het effect 
op de bevolking te groot was, en heeft men maat-
regelen genomen. Waarom is men geneigd andere 
criteria te hanteren als het gaat over de schadelijke 
neveneffecten van kunstmatige contraceptiva? Is 
het uit ‘politieke correctheid’, of om de farmaceu-
tische industrie niet voor het hoofd te stoten? Of 
moeten de wetenschappers zich slaafs onderwerpen 
aan het ideologisch 
totalitarisme van de 
seksuele revolutie?

Een andere zaak die 
deze wetenschappers 
niet vermelden, is 
dat het gebruik van 
kunstmatige con-
traceptiva in ver-
band gebracht kan worden met vele andere 
neveneffecten, zoals migraine, baarmoeder-
halskanker, leverstoornissen, hart- en vaat-
ziektes, enz… Doodsoorzaak nummer één 
wereldwijd zijn niet de kankers, maar wel 
de cardiovasculaire ziekten (hartinfarcten 
en cerebrovasculaire aandoeningen). De kans op 
deze aandoeningen verhoogt met 60% door het ge-
bruik van kunstmatige contraceptiva! Ondanks het 
feit dat deze bevindingen gepubliceerd werden in 
‘The New England Journal of Medicine’, lijkt het 
erop alsof niemand zich dat nog herinnert. De re-
denering van deze wetenschappers is duidelijk te-
genovergesteld aan wat vereist is voor een goede 
volksgezondheid. 

Het ‘Internationaal Agentschap voor Kankeronder-
zoek’ (IARC) besluit dat, hoewel bij gebruik van 
kunstmatige contraceptiva er geen verhoogd risico 
bestaat voor baarmoederkanker en dikkedarmkan-
ker, en niettegenstaande het feit dat contraceptiva 
eierstokkanker kan voorkomen, er voldoende be-
wijzen bestaan van het kankerverwekkende effect 
van de gecombineerde contraceptiva (oestrogenen 
en progestagenen) en dat het definitief vaststaat dat 
zij het risico voor borstkanker (wereldwijd 522.000 
doden per jaar), baarmoederhalskanker (wereld-
wijd 266.000 doden per jaar) en leverkanker verho-

gen. Daarom heeft de ‘World Health Organisation’ 
(WHO) deze stoffen geklasseerd  bij de kankerver-
wekkende stoffen, klasse 1, dat wil zeggen: bij de 
gevaarlijkste groep van kankerverwekkende stof-
fen.

Zelfmoord

De resultaten van een ander wetenschappelijk on-
derzoek, waarbij bijna 500.000 vrouwen tijdens 
meer dan 8 jaar psychologisch werden opgevolgd, 
werden gepubliceerd in het vaktijdschrift ‘Ameri-
can Journal of Psychiatry’. Dit onderzoek stelde 

het verband vast tussen het gebruik van 
kunstmatige contraceptiva en een stij-
ging van het aantal zelfmoorden en zelf-
moordpogingen. Deze resultaten liggen in 
dezelfde lijn van een onderzoek waarvan 

de resultaten gepu-
bliceerd werden in 
het wetenschap-
pelijk tijdschrift 
‘JAMA Psychia-
try’ in 2016. Daar 
constateerde men 
het verband tussen 
het gebruiken van 
kunstmatige con-
traceptie en een 

verhoogd risico op depressie, vooral bij jongere 
meisjes. Dit verhoogd risico kan veroorzaakt wor-
den door het seksueel gedrag van sommige vrou-
wen of meisjes, maar ook op biochemisch vlak zou-
den de steroïde hormonen die aanwezig zijn in de 
kunstmatige contraceptiva een nefaste invloed uit-
oefenen op bepaalde zones in de hersenschors, met 
als mogelijk gevolg depressie.  

Al deze ontdekkingen behoren tot de spits van de 
actuele epidemiologische wetenschap. Zij nodigen 
ons uit om opnieuw te lezen wat Paulus VI schreef 
in Humanae Vitae, een encycliek waarvan men dit 
jaar de 50ste verjaardag viert. Wanneer men deze 
encycliek herleest kan men ontdekken hoe rele-
vant de visie van paus Paulus VI was, en ook hoe 
verkeerd de contraceptieve mentaliteit is. Talloze 
overlijdens had men kunnen voorkomen als men de 
raadgevingen van Humanae Vitae had gevolgd.
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Bron: www.aceprensa.com/articles/dos-macroestudios-
confirman-los-riesgos-de-los-anticonceptivos-hormonales/
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Ze was zwanger, had kanker en vroeg me of er 
een mogelijkheid was om de baby te redden

Frédéric Amant is gynaecologisch oncoloog en ver-
telt hoe één van zijn patiënten de aanpak van kanker 
tijdens de zwangerschap drastisch veranderd heeft. 
Monica was ruim vier maanden zwanger toen bij 
haar baarmoederhalskanker werd ontdekt. Vanaf dat 
moment streden leven en dood om voorrang. Om de 
kanker te bestrijden moest haar baarmoeder worden 
weggehaald, en daarmee zou ze ook haar kind ver-
liezen. Voor de tweede keer. Haar eerste kind was een 
paar jaar eerder veel te vroeg geboren en overleden. 
De operatie zou misschien haar leven redden, maar 
haar ook de kans ontnemen om ooit nog een kindje te 
krijgen… Ze vroeg me met klem of er een mogelijk-
heid was om de baby te redden. Als daardoor haar 
behandeling tegen kanker minder goed zou zijn, dan 
was dat maar zo, dat risico wilde ze wel nemen. De 
kanker was toevallig ontdekt bij een verloskundige 
controle en ze had nog geen klachten. Dankzij haar 
zwangerschap was de ziekte tijdig opgespoord. Ze 
wilde haar dankbaarheid tonen aan het kindje dat ze 
nog niet kende maar dat misschien haar leven had 
gered. Ik zat tegenover een jonge aanstaande moe-
der met een beginnend buikje en ik voelde met haar 
mee.

In de medische literatuur vond ik nauwelijks infor-
matie. Alleen een paar beschrijvingen van zwangere 
kankerpatiënten die waren behandeld en toch hun 
zwangerschap hadden kunnen uitdragen. Het kon 
dus wél! Alleen over de gezondheid van de kinderen 
en de kansen van de moeders erna was niets bekend. 
We moesten in een paar dagen tijd beslissen terwijl 
we nergens zeker van waren, maar we besloten het 
erop te wagen. De operatie werd afgezegd. Monica 
kreeg chemokuren om de tumor in bedwang te hou-
den totdat haar kind oud genoeg was om geboren te 
worden.

Na 32 weken zwangerschap beviel ze van een zoon. 
In de operatiekamer werd na de keizersnede onmid-
dellijk haar baarmoeder verwijderd. Toen de kleine 
Victor gezond bleek te zijn, durfden we het aan om 
meer zwangere kankerpatiënten zo te helpen. De 
eerste kinderen die bij ons geboren werden zocht ik 
meteen na de bevalling op en elke keer als de baby 
in orde was verliet ik opgelucht de kraamafdeling.

Veel artsen vonden dat we riskant bezig waren. Toch 
verwezen ze alle zwangere kankerpatiënten naar ons 
door, uit angst dat zij met problemen zouden gecon-
fronteerd worden. Die angst is langzaam verdwenen. 
Want die ene, moedige vraag van Monica heeft uit-
eindelijk de antwoorden opgeleverd die ontbraken. 
We hebben alle moeders en hun kinderen erna opge-
volgd en we hebben kunnen aantonen dat een kind 
in de baarmoeder veel kan verdragen. De kinderen 
blijken zich in de eerste jaren na de geboorte net zo 
goed te ontwikkelen als andere kinderen. Nu zien 
ook andere artsen die nieuwe kansen voor moeder 
én kind. Ze bellen of mailen ons hooguit nog voor 
advies.

Zo heeft één moeder met kanker, maar die er alles 
voor over had om haar ongeboren kindje het leven 
te gunnen, voor honderden vrouwen die in dezelfde 
situatie zaten of zitten, een grote betekenis gekregen. 
Monica inspireerde ons om op internationaal vlak 
onderzoek te doen, waardoor we kennis konden ver-
zamelen die we nu gebruiken voor andere moeders. 
Hoe vreselijk moet het niet zijn om te moeten kiezen 
tussen je eigen leven en het leven van je kind. Vroe-
ger ondergingen zwangere kankerpatiënten vaak 
noodgedwongen een abortus of koos men voor een 
vroeggeboorte. Dankzij alle informatie die we de 
afgelopen jaren hebben verzameld, kunnen we dat 
noodlot nu vaak afwenden. We hebben sindsdien al 
veel kinderen gered van de dood. Monica is volledig 
genezen, haar zoon is nu al 15 jaar oud, en het gaat 
goed met hen. 

Regelmatig organiseren we een familiedag en dan 
zie ik alle kinderen samen met hun ouders terug 
die ooit met dit probleem geconfronteerd werden. 
Monica is daar altijd bij. De laatste keer was er ook 
een jonge aanstaande moeder bij die nog met de che-
mokuur moest beginnen. Ze kwam vooral om kennis 
te vergaren en moed op te doen. Toen ze al die kinde-
ren hier zag rondlopen, was haar twijfel weg.

Bron: Bewerking van artikel van Ellen de Visser, 
De Volkskrant, 3 augustus 2018 

Bron: www.aceprensa.com/articles/dos-macroestudios-
confirman-los-riesgos-de-los-anticonceptivos-hormonales/
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Eerst en vooral mijn gelukwensen voor de moedige 
strijd voor de cultuur van het leven, voor de cultuur 
van de liefde. Houd dapper vol in die strijd, met heel 
je hart, houd dapper vol in de pro-life beweging!

Ieder welgeaard mens verafschuwt oorlog, terroris-
me, moordpartijen en geweld. Maar sommige poli-
tieke partijen hebben wel de moord op het leven in 
de moederschoot gelegaliseerd! Wat een innerlijke 
armoede en leegte bij sommige politiekers die blijk-
baar geen andere middelen vinden om vrouwen in 
nood op een menswaardige wijze te helpen. Geluk-
kig groeit de Pro-Vita beweging wereldwijd, o.a. 
door de vele gebedswaken. Zo groeien de pro-life 
marsen in Amerika, Parijs, Amsterdam, Brussel,… 
al worden ze vaak genegeerd door de media. Jezus 
zou heel zeker ook mee opstappen (moest hij nog 
niet verhuisd zijn naar de hemel), net zoals aartsbis-
schop Léonard een aantal jaren geleden mee opstap-
te in de ‘Mars voor het leven’ te Brussel. 

Mevrouw Lutgarde, blijf de cultuur van het leven 
een stem geven in onze ontspoorde en heidense 
maatschappij. Het beschavingspeil van een natie is 
af te lezen uit datgene wat die natie doet voor de 
allerzwaksten onder ons: het kindje in de moeder-
schoot, de psychiatrische patiënten, eenzame en uit-
gerangeerde mensen,… Ook Jezus werd omringd 
door armen, zieken, zondaars, gebrekkigen, en be-
zetenen. Paus Franciscus zegt: "De Kerk moet een 
veldhospitaal zijn!" 

God heeft destijds ingegrepen toen de mens hoog-
moedig werd, en de mens verloor het paradijs. Het-
zelfde scenario herhaalt zich vandaag: de mens staat 
opnieuw onder de boom des levens. Hij wil opnieuw 
aan God gelijk zijn. Hij grijpt naar het leven én naar 
de dood. De mens wil zélf beschikken over leven 
en dood. ‘Baas in eigen buik!’ Maak de mens weer 
groot. Laat elke mens zelf beschikken over zijn toe-
komst, maar óók over de toekomst van anderen. Wat 
een hoogmoed! Eens zei Petrus tot Jezus toen deze 
over zijn lijden en sterven sprak dat dat niet mocht 
gebeuren; een Messias mag niet lijden en sterven. 
Waarop Jezus zei: “Ga weg, satan, terug! Want gij 
laat u leiden door menselijke overwegingen en niet 
door wat God wil.”

De westerse wereld verdrijft God, en wie God ver-
drijft tekent zijn eigen doodsvonnis en komt in de hel 
terecht. De hel waar geweld, fraude, onrecht, haat, 
enz… hoogtij vieren. De media is heden ten dage de 
spreekbuis van het ‘politiek correct’ denken en han-
delen zonder eerst de bedenking te maken of dat den-
ken en handelen wel in overeenstemming is met de 
goede moraal. Maar we mogen vertrouwen hebben 
in God en bidden, want liefde is sterker dan geweld 
en onrecht. Een wereld waar de liefde van God mag 
zegevieren zal opnieuw een paradijs worden... Met 
veel waardering voor uw evangelisch werk ‘voor het 
Leven’!   
                         Gebed en groeten.

Lezers schrijven...
Beste Mevrouw Lutgarde,

E.H. R. Peeters - Koersel

Het Roemeense parlement stemde over de definitie van het huwelijk 
als een vereniging van een man en een vrouw

Kort nieuws uit het Roemeense parlement

Met 107 stemmen voor, 13 stemmen tegen, en 7 
onthoudingen heeft de Roemeense senaat de weg 
vrijgemaakt voor een wijziging van de grondwet 
waarbij expliciet gesteld wordt dat het huwelijk een 
vereniging is van een man en een vrouw. Momenteel 
staat er enkel dat het huwelijk een vereniging is van 
‘echtgenoten’, zonder uitleg wat men daarmee juist 

bedoelt. De stemming gebeurde nadat vorig jaar de 
Roemeense ‘Kamer van Afgevaardigden’ deze wets-
wijziging eveneens met een overweldigende meer-
derheid heeft goedgekeurd. Roemenië, Polen, Slo-
wakije, Bulgarije, Litouwen en Letland erkennen 
het homohuwelijk niet en bieden geen wettelijke be-
scherming aan paren van hetzelfde geslacht.


