
 

 

Désirée Röver 

 
 

 De onbekende historie van de 
westerse geneeskunde 

 

Dinsdag 15 januari 2019 om 19.30 u  
CC De Valkaart - Oostkamp 

 
Graag je komst op voorhand aanmelden 

via mail naar peter_vereecke@hotmail.com 
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Wie is Désirée ?  
 

Zij is onderzoeksjournalist, schrijfster, radiohost én voordrachtsgeefster met 
heel wat interessevelden, maar al vele jaren vooral gefascineerd door het 
grootste goed dat we als mens hebben : 
 

de gezondheid 
 

en hoe je die wel of beter niet kunt versterken of herstellen. 
 
Haar interesse werd passie nadat ze maandenlang de strijd van haar zoontje 
tegen kanker had gevolgd. Ze zag met stijgende verbazing en ontzetting alle 
aspecten van de gekende aanpak: opereren, chemicaliseren en radiëren.  
 
Haar eigen kritisch onderzoek werd voortdurend aangevuld  met verruimende 
inzichten via constant wereldwijd contact met andere artsen en therapeuten. 
 
Haar kennis en visie zijn 'echt' wetenschappelijk onderbouwd : gebaseerd op 
feiten en bewijzen. Ze spreekt erover zonder een blad voor de mond te nemen. 
Haar naam klinkt dus als een krachtige klok bij vriend én vijand. De eerste staat 
wel open voor complementaire en holistische benaderingen, de andere 
verwacht alle heil van alleen  de westerse patentgeneeskunde. 
 

De onbekende historie van de Westerse patentgeneeskunde... 
 

Désirée is heel diep in de geschiedenis gedoken en heeft heel de ontwikkeling 
onderzocht: de bron van Sumerië/Babylon/Egypte, de passage over het Grieks-
Romeins landschap, het troebel middeleeuws water en uiteindelijk de vorming 
van wat we nu noemen de klassieke moderne westerse geneeskunde.  
 
Ook Désirée erkent de toegevoegde waarde ervan, maar legt net als andere  
kritische geesten de diepe pijnpunten en fundamentele ontsporingen bloot, 
waarbij de oorspronkelijke zuivere Hippocratische idealen verdrukt zijn geraakt 
door minder nobele bedoelingen en vooral winstgevende belangen.  
 
Désirée legt kristalhelder de verbanden en dus invloeden bloot van de 
chemische & farmaceutische industrie, de voedingsgiganten, het politieke veld 
(VN & EU), de controlerende en regulerende instanties, de eugenetica, 
biologische oorlogsvoering, depopulatieprogramma's, enz. . 
 



Ze houdt dit alles tegen de achtergrond van wat zich ook op politiek, 
economisch, financieel, moreel, cultureel en technologisch vlak als stromingen 
ontwikkelt onder invloed van krachten waarover zelden openlijk en kritisch 
gesproken wordt omdat deze ook onderwijs en berichtgeving controleren. 
 
Het is een behoorlijk confronterende spiegel ... maar we hebben de keuze : we 
graven een put ofwel om er ons hoofd in te begraven ofwel om er inzichten uit 
op te diepen die ons een betere wereld en toekomst kunnen bieden.  
 
Haar adagio heeft ze eens kernachtig als volgt samengevat :  
 

Niets staat op zichzelf. 
Niets is wat het lijkt. 

Kennis is macht. 
Neem die macht in je eigen handen 

en bestudeer de geschiedenis 
 

Praktisch :  

 Dinsdag 15 januari om 19.30 u ( deuren open om 19 u ) 

 CC De Valkaart, Albrecht Rodenbachstraat 42 te 
Oostkamp  - afrit negen van E40 

 Inkom : 15 euro  

 Aanmelden : graag  via  een kort mailtje naar dit ene 
adres : peter_vereecke@hotmail.com 

 Je mag deze uitnodiging vrijelijk wijd en zijd rondsturen : 
 
 

Iedereen is welkom en zeker  
wie zelf met de beste bedoelingen  
actief is in de gezondheidssector ! 
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