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Toxinen
Toxificatie kan worden gedefinieerd als de negatieve 
biochemische uitkomst van een interactie tussen de 
toxinebelasting en het vermogen van het verdedi-
gingssysteem om deze belasting aan te kunnen. Het 
verdedigingsmechanisme is een combinatie van het 
uitscheidingsvermogen van het lichaam en haar adap-
tatievermogen. Het is dus van belang om bij detoxifi-
catie niet alleen te focussen op het verwijderen van 
toxinen, maar ook om het verdedigingsmechanisme te 
versterken. 

Sleutelrol
De sleutelrol is hierbij weggelegd voor het gluta- 
thionsysteem. Dit betekent niet alleen glutathion, 
maar eveneens alle enzymen en eiwitten die ervoor 
zorgen dat glutathion goed werkt. Het gaat hierbij 
om GST (Glutathion S Tranferase), een enzym dat 
de transfer van een cellulair-eiwit-gebonden-metaal 
naar glutathion katalyseert. Een goed functionerend 
glutathionsysteem heeft niet alleen adequate gluta-

thionwaarden, maar heeft ook een goede GST-waar-
den en heeft de transporteiwitten die nodig zijn om 
de metaal-glutathionbindingen de cel uit te krijgen. 
Dezelfde transporteiwitten voeren de conjugaten van 
het bloed in de lever, van de lever in de darm, van het 
bloed naar de darm en van het bloed naar de nieren.

Extra-Intra 
Extracellulaire drainage dient vooraf te gaan aan 
intracellulaire drainage. De extracellulaire drainage 
wordt ook wel ‘Pre-Tox’ genoemd, deze gaat dus voor-
af aan de Detox (intracellulaire drainage). Hier komt 
de extracellulaire matrix (ECM) van Pischinger om 
de hoek kijken. De ECM, de ruimte tussen de cellen, 
bestaat vnl. uit lymfe waardoorheen alle voedings- en 
afvalstoffen moeten passeren vanuit het bloed naar 
de cel en viceversa. De ECM is het enige ‘orgaan’ dat 
alle delen van het lichaam met elkaar verbindt. De 
basisdetoxificatie van dit systeem vindt plaats door de 
‘drains’ open te zetten. Hiervoor moeten de func-
ties van de lever, de nieren, de darmen en de lymfe 
gestimuleerd worden. De extracellulaire matrix moet 
eerst worden schoongemaakt voordat hierin cellulaire 
afvalproducten vrijkomen, anders veroorzaken de vrij-
komende toxinen negatieve gevolgen, vaak in de vorm 
van ontstekingen.

Amalgaamsanering
Patiënten die hun amalgaam, andere toxische tand-
heelkundige materialen of avitale elementen laten 
verwijderen moeten eerst de extracellulaire matrix 
detoxificeren, voordat ze aan een tandheelkundige 
revisie beginnen. Dus eerst een basisdetoxificatie 
d.m.v. lever, nieren, darm en lymfe. Hiervoor zijn vele 
mogelijkheden, zoals kruiden, homeopathie, vasten, 
sauna, lymfemassage, diëten, sapkuren etc. Christop-
her Shade heeft goede ervaringen met Spagyriek en 
met Quinton Marine Plasma Isotonic (Quintessential 
0.9)

DETOXIFICATIE
De Quicksilver methode

Al eerder is in dit tijdschrift geschreven over de Tri-test van Christopher Shade (NVBT nr. 3, 2010, p. 35-40). 
In het hierna volgende stuk wordt een update gegeven over de ontgiftingsontwikkelingen bij Quicksilver.

Afb. 1: Glutation S Tranferase
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Binders
Na verbetering van de ECM-drainage is het tijd voor 
het innemen van ‘binders’. Binders zijn vaste onoplos-
bare deeltjes die de darm ongeresorbeerd passeren 
met het doel toxinen te binden die in de darm worden 
uitgescheiden en zo het lichaam kunnen verlaten. 
Tevens wordt op deze manier reabsorptie van toxinen 
in de darm voorkomen. Dit is voor sommige toxinen 
belangrijker dan voor anderen. Zo wordt methylkwik 
heel makkelijk gereabsorbeerd, terwijl dit voor anor-
ganisch kwik veel minder is. Bij binders kun je denken 
aan zeoliet, actieve kool en klei. Zij werken vooral 
door resorptie en hebben geen speciale binding aan 
zware metalen.
Chlorella heeft enige potentie om metalen te binden, 
maar heeft geen grote concentratie aan bindingsmo-
gelijkheden. IMD (Intestinal Metal Detoxification), ook 
wel Microsilica geheten, heeft thiolgroepen covalent 
gebonden aan silicadeeltjes en heeft daarmee een 
grote hoeveelheid aan bindingsplaatsen voor zware 
metalen. Andere producten kunnen helpen om de 
gezondheid van de darm te bevorderen, bijvoorbeeld 
montmorillonite klei en zeolite (extracellulaire fase). 
IMD is de beste binder in de intracellulaire fase, chlo-
rella de op een na beste.

Intracellulaire detox
Deze fase van actieve ontgifting kan al met lage do-
sering beginnen voordat de amalgaamverwijdering 
plaatsvindt. Te hoge doseringen mobiliseren te veel 
kwik uit de mond en de darm en zouden een reab-
sorptie in de hand werken. Zodra de extracellulaire 
matrix voldoende is ontgift, de drainage goed op gang 
is en de binders hun werk doen, kan de activiteit van 
cellulaire enzymen, zoals GST, worden verhoogd en 
kan de glutathionwaarde omhoog. Dit is grotendeels 
een antioxidantenproces. Veel plantaardige antioxi-
danten hebben de potentie om de werkzaamheid van 
intracellulaire ontgiftingsenzymen, zoals GST, intracel-
lulaire antioxidanten als glutathion en SOD (Super-
Oxide-Dismutase) te reguleren. Hierbij kan vooral 
gedacht worden aan polyfenolen uit groene thee- of 
denneschorsextract, zwavelverbindingen als sulfur-
ophane en andere crucifere extracten, allyisothio- 
cyanaten uit wasabi en allicine uit knoflook. In de 
zwavelgroep is α-liponzuur het werkpaard en heeft 
dezelfde detoxificatiemechanismen als de polyfenolen 
en de plantaardige zwavelverbindingen. Ouicksilver 
heeft hiervoor een mix ontwikkeld van polyphenolen, 
vitaminen B1, B5 en B6, nattokinase en zeewierex-
tract: Clear Way Cofactors. Het is belangrijk deze for-
mule op het juiste tijdstip te gebruiken in een geleide-
lijk toenemende dosis.

Nanoliposomen
De laatste fase van de ontgifting vindt plaats door het 
doseren van glutathion in nanoliposomen. Liposomen 
zijn phospholipiden die een lading bevatten, in dit 
geval glutathion. Het gebruik van liposomen verhoogd 
de absorptie door 1. het verhogen van de directe 
intraorale opname 2. bescherming van de inhoud 
tegen spijsverteringsenzymen en 3. het faciliteren van 
transport door de darmwand. 

Tri-Test
Quicksilver is ook de producent van de Tri-test, een 
methode om de methylkwik- en anorganische kwik-
waarden te meten via bloed, haar en urine analyse, 
zonder gebruik van chelators. Het Tri-testrapport 
toont ook de excretiewaarden voor anorganisch kwik 
in de urine-bloed ratio en voor methylkwik in de haar-
bloed ratio. Quicksilver staat op het punt een bloed-
test voor alle metalen op de markt te brengen.

Parasieten
Darmparasieten veroorzaken gezondheidsproblemen 
door ontstekingsprocessen. Hierdoor worden voedsel-
overgevoeligheden getriggerd, die verdwijnen als de 
parasieten geëlimineerd zijn. Tijdens detoxificatie kan 
dit van evident belang zijn. Detoxificatie en parasie-
tenopruiming kunnen goed samengaan. Ook hiervoor 
is een anti-parasieten product bij Quicksilver in de 
maak.

Gebruikers van de Quicksilverproducten
De Quicksilverproducten zijn niet door patiënten te 
verkrijgen, maar worden verwezen naar CAM-artsen 
die met Quicksilver samenwerken. De CAM-artsen 
kunnen zich inschrijven op de website: www.Quick-
silverScientific.com en kunnen meer te weten komen 
over het systeem. Na registratie is zeer veel informatie 
beschikbaar over de producten, ontgiftingsprotocol-
len, webinars etc. 
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