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Van alle sterfgevallen in ons land wordt een kwart nog altijd veroorzaakt door hart- en
vaatziekten.
Dankzij een enorme leugen in 1956 zijn miljoenen mensen op een dwaalspoor gezet voor wat
betreft de oorzaken.

Als je even terugkijkt in onze recente geschiedenis, dan zie je dat veel van wat er in onze
maatschappij gebeurt, gebaseerd is op leugens. Eigenlijk is dat zo normaal geworden dat het
niet eens meer opvalt.
Zo is de klimaathysterie gebaseerd op de fraude van een klimaatwetenschapper Dr. Michael
Mann. Deze man pleegde fraude door essentiële gegevens weg te laten uit zijn
temperatuurgrafiek, waardoor het lijkt alsof de wereld steeds koeler werd en dan opeens ging
opwarmen.
Iets vergelijkbaars is er aan de hand met de oorlog tegen vet en cholesterol. Ook dat is
gebaseerd op fraude van een wetenschapper en ook deze enorme leugen is door de jaren
heen alleen maar groter geworden en heeft ontelbare mensen het leven gekost.
Dit keer heet de wetenschapper Ansel Benjamin Keys en ons verhaal begint in 1956 als deze
wetenschapper een onderzoekssubsidie krijgt van 200.000 dollar om uit te vinden wat voor
invloed het dieet van mensen heeft op de gezondheid.
Dit alles resulteerde uiteindelijk in de publicatie van zijn beroemde 7 landen onderzoek,
waaruit bleek dat hoe meer vet er werd geconsumeerd en hoe hoger het cholesterolgehalte bij
de bevolking des te meer mensen er overleden aan hart- en vaatziekten.
Zo ontstond de oorlog tegen vet en cholesterol, waarbij vooral door dat laatste farmaceutische
fabrikanten tot op de dag van vandaag miljarden en miljarden dollars verdienen met de
productie en verkoop van hun statines.
Keys doet met zijn grafiek precies hetzelfde als Mann of andersom want Keys was eerder.
Ook Keys produceerde een grafiek waarbij een steile lijn omhoog viel waar te nemen van
sterfgevallen door hart- en vaatziekten bij die landen waar de consumptie van vet het hoogst
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was. Die grafiek van Keys is in het volgende plaatje links te zien.
Maar, als hij de gegevens van 22 landen had verwerkt zoals die op de datum van publicatie
van zijn onderzoek beschikbaar waren, zoals je ziet in het rechterplaatje waar wel alle 22
landen in zijn verwerkt, dan zou er helemaal geen steile lijn te zien zijn geweest .
Door selectief 7 landen te selecteren kreeg Keys de uitkomst die de farmaceutische
fabrikanten nodig hadden om de oorlog tegen vet en cholesterol te kunnen beginnen.
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