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Nieuwsbrief	41	

Richtlijnen oergezonde voeding 
Door: Yvonne van Stigt, Master in de klinische Psycho Neuro Immunologie            
http://oergezond.nu/richtlijnen-oergezonde-voeding/      (vergelijkbaar met Paleo) 

 
Gelukkig, gezonde voeding is hot! Men gaat steeds bewuster om met voeding. We realiseren ons 
meer en meer dat goede voeding, naast voldoende bewegen en stressreductie, de basis is voor 
een gezond lichaam. Het dringt zelfs langzaam door dat geen enkele therapie effectief kan zijn 
met een ongezond voedingspatroon. 
  
Het is duidelijk dat ook de nieuwe adviezen van het Voedingscentrum niet helemaal voldoen 
(alleen al het advies om margarine te eten is het bewijs dat het Voedingscentrum de plank hier en 
daar nog helemaal mis slaat), maar ja wat dan? Door internet worden we niet alleen bewuster, 
maar ontstaat er ook verwarring. Wie moet je nog geloven? De één predikt het eten van vlees, de 
ander zegt dat we juist alleen maar planten moeten eten. 
  
We weten toch dat we allemaal anders zijn? Onze genetische blauwdruk is individueel bepaald en 
dat heeft als gevolg dat we ook allemaal anders reageren op voedingsmiddelen. Iedereen die 
beweert hoe WE moeten eten heeft het daarom mis. Algemene wetenschappelijke onderzoeken 
zijn lastig te vertalen naar de praktijk, omdat ook deze meestal voorbij gaan aan de individuele 
behoeften van de mens. 
  
Voor wie de weg kwijt is in alle voedingsadviezen zet ik de basisrichtlijnen maar eens op een rijtje. 
• Eet vooral verse onbewerkte voeding (zonder geur-, kleur-, en smaakstoffen). 
• Pesticiden hebben we niet nodig, kies daarom zoveel mogelijk voor biologische voeding. 
• Eet zoveel mogelijk groenten, liefst bij elke maaltijd. Plantaardig materiaal hebben we altijd tot 

onze beschikking gehad, het zal daarom de basis van onze maaltijd moeten zijn. Het bevat 
naast vezels een aantal essentiële vitaminen zoals vitamine C en folaat. 

• Vermijd zoveel mogelijk de toegevoegde suikers. 
• Eet voldoende eiwitten, we hebben gemiddeld 0,8 gram eiwit/kg lichaamsgewicht nodig. 

Zwangere vrouwen, zieken, sporters en mensen met veel stress hebben echter meer 
eiwitten nodig. We vinden eiwitten vooral in eieren, vis, vlees of noten. Bereken het 
lichaamsgewicht vanuit een normale BMI, dus zonder het overgewicht. 

• Beperk de hoeveelheid geraffineerde koolhydraten, koolhydraten uit groenten en fruit zijn voor 
mensen met een zittend leven vaak al voldoende. Actieve mensen, magere mensen en 
sporters hebben meer koolhydraten nodig. 

• Gebruik gezonde onbewerkte vetten, zoals uit vis, avocado, noten, kokos, olijfolie en roomboter. 
• Eet wanneer je honger hebt, kom bij voorkeur eerst in beweging voordat je ontbijt. 
Het toepassen van deze algemene tips lijkt niet al te ingewikkeld, maar dat is niet voor iedereen 
het geval. Voor sommigen is het weglaten van suikers al een enorme uitdaging. Bekijk daarom wat 
haalbaar is en voer (indien nodig) de aanpassingen stap voor stap in. 
  
Voor mensen met lichamelijke problemen, zoals darmklachten, auto-immuunziektes of chronische 
aandoeningen zijn de bovenstaande algemene tips meestal niet voldoende om klachten te 
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verminderen. Voor hen is het wenselijk om een individueel passend voedingspatroon te vinden 
waarmee het immuunsysteem zo min mogelijk wordt belast. Probeer de volgende tips één voor 
één uit, zo wordt het vanzelf duidelijk welke voedingsmiddelen beter vermeden kunnen worden. 
  
• Mensen gebruiken pas 10.000 jaar zuivelproducten en granen. Dat lijkt erg lang, maar dat is in 

de evolutie nog maar een vingerknip. Het is daarom niet zo gek dat mensen met 
darmklachten en verteringsproblemen zich beter voelen na het weglaten van 
zuivelproducten en granen(of alleen gluten). Glutenvrije producten bevatten doorgaans vele 
ongewenste toevoegingen, wees je er daarom van bewust dat alleen het advies om 
glutenvrij te gaan eten niet het gewenste resultaat hoeft te geven. 

• Peulvruchten kun je beter niet rauw eten vanwege de aanwezigheid van een overmaat aan 
saponinen en lectinen. Deze anti-nutriënten worden door het week- en kookproces 
grotendeels onschadelijk gemaakt. Bij darmklachten kan het toch wenselijk zijn om de 
gekookte peulvruchten, waaronder pinda’s, te mijden. 

• Vruchten van nachtschadeplanten zoals tomaten, aardappelen en paprika’s worden helemaal 
nog niet zo lang gegeten, we hebben heel lang gedacht dat deze vruchten giftig zijn. Het 
blad en de onrijpe vruchten bevatten  inderdaad veel giftige anti-nutriënten, maar de rijpe 
rode vruchten worden door mensen veel beter verdragen. Vooral bij gewrichtsklachten kan 
het zinvol zijn om de vruchten van nachtschadeplanten te vermijden. 

Gelukkig reageren de meeste mensen heel snel op een voedingsverandering. Binnen één à twee 
weken voelen zij zich energieker, hebben ze een betere spijsvertering en zijn hoofdpijn en 
huidklachten duidelijk op hun retour. 
  
Toch zijn er ook mensen bij wie dit allemaal niet zo snel werkt, of bij wie er helemaal niets 
verandert in hun klachtenpatroon. Voor deze groep is het zaak verder te zoeken. Door publicaties 
in de media of op internet krijgen je nogal eens het idee dat lichamelijke problemen maar één 
oorzaak hebben. Maar zo eenvoudig ligt het niet. Er zijn natuurlijk legio factoren betrokken bij het 
ontstaan van ziekte. 
  
Oervoeding is een pure manier van eten om het herstelvermogen van het lichaam te 
ondersteunen. Deze manier van eten lijkt op het paleodieet, met als grootste verschil dat er in 
oervoeding geen grote hoeveelheden vlees gegeten worden. De basis ligt vooral in het eten van 
veel groenten. 
  
Je weet dat ten tijde van stress het veel moeilijker is om gezond te blijven eten. We zijn dan op 
zoek naar troostvoeding, vooral naar zoetigheid, liefst in combinatie met vet (chocola?). Die drang 
is soms zo groot dat er bijna niet tegen te vechten is. Gelukkig bestaat er ook troostvoeding met 
gezonde ingrediënten. 
  
Omdat we allemaal anders reageren heb ik een receptenboek geschreven (met veel 
achtergrondinformatie over gezonde voeding). In ‘de Oerspronkelijke keuken’ vind je vele recepten 
in vier varianten: Basis oervoeding, een milde variant (voor wie net overstapt op oergezonde 
voeding), een koolhydraatbeperkte variant en een vegetarische variant. Op deze manier ontdek je 
je eigen handleiding! 
  
Wie deze richtlijnen opvolgt kan niet alleen genieten van echt eten, maar werkt bovendien op een 
prettige manier aan zijn gezondheid. 
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Meer bewegen? Tel je stappen. 

Dagelijks flink bewegen is voor iedereen goed, ook voor Lipoedeempatiënten. 

Lipoedeempatiënten sporten niet altijd genoeg (40% niet), zo laat de wereldwijde Lipoedeem 
enquête uit 2015 zien. 

Vermoeidheid en pijn worden vaak aangevoerd als reden, echter dit mag de reden niet zijn. Door 
onszelf niet te trainen verzwakken wij en onze spieren nog meer en maken we het er niet beter op. 
Beter is om onszelf te trainen (we hoeven hierbij niet te overdrijven). En daar kunnen we best even 
de tijd voor nemen en het rustig opbouwen. 

Wandelen is een prima manier om aan je gezondheid te werken (voor de meesten onder ons 
zijn goed passende steunkousen hierbij wel belangrijk). Studies hebben aangetoond dat 10.000 
stappen per dag de effectieve manier is om fit te worden en af te vallen. 

Het zetten van 10.000 stappen per dag is geen boodschap die zomaar uit de lucht is komen vallen. 
De Japanse arts Yoshiro Hatano toonde aan dat mensen die dagelijks voldoende bewegen een 
betere gezondheid hebben. Hij besloot toen de minimale hoeveelheid beweging per dag uit te 
drukken in het aantal stappen. 

Gemiddeld zetten we 5.000-6.000 stappen per dag. Met een half uur extra bewegen haal je zo die 
overige 4.000 stappen, is de aanname. Een andere aanname van de 10.000 stappen norm is dat 
het een realistisch doel voor iedereen is, ongeacht sportniveau, gewicht of leeftijd. 

Inmiddels hebben meerdere medische autoriteiten over de hele wereld aangegeven dat 10.000 
stappen per dag inderdaad een gezond streven is. Het komt min of meer neer op 30 minuten 
bewegen per dag – het minimale volgens de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen (NNGB). 

 

Wat is een stappenteller? 

Een stappenteller meet exact de stappen die je zet. Een stappenteller is een klein, handzaam 
apparaatje dat je bevestigt aan je riem, of in je tas, bh of broekzak stopt. Dit apparaatje meet exact 
je aantal stappen. Zo weet je precies of je meer dagelijkse beweging nodig hebt. En zo ja, dan is 
dit apparaatje een zeer goede stimulans! 

Een andere (internationale) naam voor stappenteller is pedometer. 

Waar moet ik de stappenteller dragen? 

Dit ligt aan het type meter. De goedkopere modellen moeten aan de broekriem hangen voor een 
goed resultaat. De duurdere versies kun je ook in je broekzak, bh of tas stoppen. 

Waarom een stappenteller? 

Een stappenteller kan je motiveren om de aanbevolen 10.000 stappen per dag te zetten. Je kunt 
op die manier precies per dag zien of je in de buurt van dit aantal stappen komt. Zo niet, dan is er 
werk aan de winkel en zul je zien dat je automatisch eens de auto laat staan of de trap neemt in 
plaats van de lift, om je aantal stappen per dag te verhogen. Al is het alleen al om je eigen 
stappenrecord te verbreken! 

De stappenteller en afvallen? 
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Door dagelijks uw stappen te meten kun je jezelf motiveren om meer te bewegen. Hierdoor kunt je, 
mogelijk in combinatie met een gezonde voeding iets afvallen of in ieder geval je conditie en 
spierkracht verbeteren.   

Het kan ook zijn dat je door de stappenteller meer gaat lopen en jezelf bewust wordt van waarom 
lopen gezond is. 

Je conditie verbeteren, dit is van groot belang voor je gezondheid en voor mensen die willen  
afvallen. Je gaat beetje bij beetje meer bewegen, dit kun je niet in een dag opbouwen. Je hebt een 
paar weken nodig en dankzij de stappenteller kun je dit bij gaan houden. Eerst loop je misschien 
7000 stappen per dag, dan 7500 en zo ga je het opbouwen tot dat je 10.000 stappen op een dag 
kunt lopen. 

Meer bewegen, hoe doe je dat? 

Als je meer wil bewegen dan kan dat op verschillende manieren: 

o Boodschappen te voet gaan doen. 
o In de pauze een extra wandeling maken 
o Regelmatig in de tuin gaan wandelen 
o Een extra ronde wandelen met de honden 
o Stap eerder uit de bus zodat je het laatste stukje kunt lopen 
o Neem de trap in plaats van de lift ook dan loop je al meer en de stappenteller zal 

alle stappen bij houden 
 

Je kunt iedere dag zoveel bewegen als je maar wil, probeer er voor te zorgen dat je iedere dag iets 
meer gaat bewegen en bouw het langzaam op. Het gaat hier niet over hardlopen. Alle stappen die 
je zet worden bijgehouden door de stappenteller en je hoeft geen grote stappen te zetten, ook 
kleine stapjes zorgen er voor dat je je eigen record kunt gaan verbreken 

Uit onderzoek komt naar voren dat mensen die moeite hebben om te bewegen een goede 
motivator hebben aan een stappenteller. Mensen die niet graag naar de sportschool gaan krijgen 
het vaak wel voor elkaar om meer te lopen. De stappenteller is hierbij een positief en stimulerend 
steuntje in de rug. Helemaal in combinatie met een gezond voedingspatroon kan het afvallen 
ondersteunen. 

Zitten er verschillen tussen de stappentellers? 

Er zit vooral in de extra opties en de meettechniek veel verschil. Dit kun je mede terugzien in de 
prijs. Met de 3D meettechniek kun je de stappenteller ook in je broekzak of tas stoppen voor een 
exacte meting. Dit lukt niet met een goedkope variant. 

Sommige (vaak duurdere) stappentellers hebben extra functies, bijvoorbeeld, meten van trap 
lopen,  meten om de gelopen afstand uit te rekenen (je moet dan je paslengte invoeren), of om uit 
te rekenen hoeveel calorieën je hebt verbruikt met lopen. Helemaal uitgebreid is het 
programmaatje 'Walk with me! Breng beweging in je leven?' dat Nintendo heeft uitgebracht voor bij 
de Nintendo dsi (Activity meter). Dat houdt per minuut en per dag bij hoeveel je loopt. Met behulp 
van het touchscreen en de stylus kun je de resultaten op allerlei manieren gebruiken, en je kunt 
zelfs notities maken bij je eigen prestaties. Walk with me helpt je targets en mini-targets te stellen. 
Bovendien kan je je resultaten op de Nintendo dsi vergelijken en delen met die van vrienden en 
familieleden. Er zijn ook stappentellers die gekoppeld worden aan een computer programma (en 
App) zodat je altijd kunt zien hoeveel je gelopen hebt maar ook op welke tijd en in welk tempo. 
Verder zijn er vaak mogelijkheden in te vullen wat je gewicht is en hoeveel je eet en drinkt. Dit kan 
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je een goed inzicht geven in je vocht- en voedingsinname en je stimuleren hier de juiste keuzes in 
te maken. 

Meer bewegen door een stappenteller? 

Wereldwijd promoten hartstichtingen en overheden het gebruik van een stappenteller. Daarmee 
willen ze stimuleren dat we minstens 10.000 stappen per dag zetten. Dat is niet alleen goed voor 
het hart, maar ook voor je gewicht. Je krijgt er strakke benen en billen van en je afweersysteem 
en humeur krijgen een oppepper. Voldoende beweging stimuleert de vetverbranding, zorgt voor 
opbouw van spiermassa en levert zo een belangrijke bijdrage aan je gezondheid en mogelijk iets 
gewichtsverlies.  

10.000 stappen per dag 

10.000 stappen, hoeveel is dat eigenlijk? Nou, dat zal je waarschijnlijk nog behoorlijk tegenvallen. 
We hebben namelijk de neiging de hoeveelheid lichaamsbeweging die we op een dag krijgen 
schromelijk te overschatten. Slechts 30 procent van de mensen komt zonder extra inspanningen 
op de aanbevolen hoeveelheid. Een stappenteller maakt je bewust van hoe actief je werkelijk bent 
op een dag. 

Denk je dat je met werk, gezin en huishouden de 'magische grens' fluitend haalt? Neem de proef 
op de som. Waarschijnlijk houdt het met zo'n 5000 stappen wel op. Leid je een uitgesproken 
zittend bestaan, dan mag je blij zijn als je de 2000 stappen op een dag haalt. Tijd om in beweging 
te komen! 

Klem een stappenteller aan je broek (of ergens anders, afhankelijk van het soort) en ervaar wat dat 
met je doet. Maar wees gewaarschuwd: de kans is groot dat je er lichtelijk verslaafd aan raakt. Dat 
je op een miezerige dag je kinderen mee naar buiten sleurt voor een potje voetbal, of 's avonds bij 
de buren aanbelt om te vragen of je hun hond mag meenemen op een ommetje. Dat is de 
magische werking van de stappenteller - een schril contrast de sportschool, waar de meeste 
mensen veel minder vaak komen dan ze zich ooit hadden voorgenomen toen ze een abonnement 
namen. 

Stappen tellen is leuk! 

Je zult merken dat je door de stappenteller in je dagelijks leven steeds actiever wordt, zonder dat 
je dat als een opgave ervaart. En je vergaart de gekste kennis, zoals hoeveel stappen de 
dagelijkse boodschappen in de supermarkt opleveren, of hoeveel stappen het is van je bureau 
naar het toilet. Juist deze bewustheid maakt dat de stappenteller een blijvende verandering teweeg 
brengt, zelfs als je besluit hem niet meer te gebruiken. Je kunt je stappenteller wel thuislaten, maar 
jezelf niet. De kans is overigens groot dat je niet meer zonder stappenteller wilt. Brits onderzoek 
heeft aangetoond dat de helft van het aantal mensen dat een stappenteller gaat dragen, deze twee 
jaar later nog steeds gebruikt. 93% is er blijvend meer door gaan bewegen. 

Stap voor stap meer bewegen 

Voer je stappentotaal met zo'n 5 tot 10 procent per week op, totdat je aan de 10.000 per dag zit. 
En voor je het weet stap je op een gegeven moment zomaar 12.000 op een dag weg, of misschien 
wel 14.000! De ervaring leert dat meer dan de helft van het aantal mensen dat een stappenteller 
gaat gebruiken en gewend was te weinig te bewegen, binnen 12 weken aan de dagelijkse 10.000 
stappen zit. 

Tips en weetjes over de stappenteller 

• Slecht 3 van de 10 mensen krijgen voldoende lichaamsbeweging, maar 8 van de 10 
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denken dat ze dat krijgen. 
• 10.000 stappen staat gelijk aan ongeveer 7,5 kilometer. 
• We lopen gemiddeld 25% minder dan 30 jaar geleden. 
• Het concept '10.000 stappen per dag' stamt uit Japan, waar het al tientallen jaren is 

ingeburgerd. 
• De Chinese leider Deng Xiaping telde zijn dagelijkse aantal stappen ook altijd. 
• Een stappenteller registreert niet alles. Niet de armbewegingen die je bij het onkruid wieden 

natuurlijk wél maakt, ook niet andere vormen van fysieke inspanning zoals zwemmen (dit 
kun je wel vaak achteraf invullen op een bijbehorend computerprogramma of app). Tijdens 
het fietsen kun je de stappenteller aan je schoen vastmaken, maar bij sommige apparaatjes 
gaat dit ten koste van de betrouwbaarheid. 

• Sommige stappentellers hebben veel functies, zoals een calorieënteller of kilometerteller. 
Dat kan leuk zijn, maar als het je gaat om die 10.000-14.000 stappen, heb je een aan 
simpele stappenteller genoeg. Vaar niet blind op de extra snufjes van je stappenteller; voor 
je calorieverbruik of de afgelegde afstand maakt het namelijk heel wat af of je een middag 
door de stad slentert of een marathon loopt. Onderzoek van TNO heeft uitgewezen dat de 
extra functies vaak niet erg betrouwbaar zijn. Stappentellers zijn eigenlijk alleen geschikt 
voor dat waar ze hun naam aan danken: stappen tellen. 

• Stappentellers zijn er in soorten en maten, van goedkoop tot duur. Duur is niet per definitie 
beter dan goedkoop. De betrouwbaarheid van stappentellers laat nogal te wensen over. 
Het beste kun je het apparaatje in de winkel testen. Loop 150 stappen en bekijk wat de 
stappenteller aangeeft. Kies de stappenteller met de kleinste afwijking. De meeste 
stappentellers zijn overigens wel 'intern consistent', zo heeft TNO ontdekt. Als ze een 
afwijking hebben, is deze altijd even groot. 

• Sommige stappentellers hebben knoppen aan de buitenkant zitten die je gemakkelijk per 
ongeluk indrukt als er iets tegenaan komt (bijvoorbeeld een tas, een kind dat op schoot zit). 
Bij een stappenteller met een klepje over de knoppen heb je dat probleem niet. 

• Het kan heel goed zijn de je Ipod en/of je telefoon ook al een ingebouwde stappenteller 
heeft. 

 

Via internet zijn er vele verschillende stappentellers te koop. Oriënteer je eerst voordat je er een 
aanschaft, dat kan je een hoop geld besparen.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	

	

Strijd tegen 'sluipsuikers': hoe we verslaafd blijven aan zoet 
Er zitten 57 klontjes suiker in een fles tomatenketchup, 28 klontjes in een potje satésaus, 7 
klontjes in een blikje cola en zelfs in thee zit een beetje suiker. De World Health 
Organization adviseert maximaal zes klontjes per dag te consumeren. Wij verbruiken er 
gemiddeld 25. En dat levert ons een top drie notering op in de ranglijst van grootste 
suikereters ter wereld. 

Te veel suiker is slecht voor je, dat is algemeen bekend. Het gevaar zit hem in de verborgen 
suikers, waardoor we ongemerkt veel meer binnenkrijgen dan aanbevolen. Reden voor Brandpunt 
om het gevaar van ‘sluipsuikers’ nog eens onder de aandacht te brengen. We staan er niet altijd bij 
stil maar in heel veel bewerkte producten zit suiker. Ook in een kop soep uit een zakje zit 
bijvoorbeeld een suikerklontje. Zelfs thee bevat dus wat suiker; we zijn ons er alleen niet van 
bewust. "Het staat bij thee op het etiket onder de noemer aroma," legt voedseldeskundige Anne 
Marie Reuzenaar uit. Ook stoffen als dextrose, gerstmout en maltodextrine (suiker uit zetmeel) zijn 
woorden die volgens haar niet gelijk met suiker worden geassocieerd, terwijl het wel degelijk 
suikersoorten zijn. 
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Ook in een zakje soep zit een suikerklontje zelfs thee bevat suiker 

Verslavend 

Aart Jan van der Lelij, hoogleraar Endocrinologie aan het Erasmus MC, vertelt dat suiker op zich 
niet slecht voor ons is. "Eet je helemaal geen suiker dan ga je dood. Het lichaam kent allerlei 
trucjes om een constante hoeveelheid suiker in je bloed voorradig te hebben. Als je niet eet of al 
een tijdje niet gegeten hebt, gaat het zelf suiker aanmaken uit die voorraden. Het is anders als je te 
veel inneemt, dan ga je dat opslaan als vet. Je kan veel met vet, maar helaas kan je lichaam van 
vet geen suiker meer maken." 

Het probleem: suiker werkt verslavend. "Suiker geeft geen signaal aan de hersenen dat het 
genoeg is. Eiwitten en vetten zijn eerlijk tegen ons. Je gaat niet snoepen uit een schaal met 
gekookte eieren. Je stopt pas met het eten van zoete dingen als je hersenen zeggen: nu ben ik 
gelukkig. Vergelijk het met het roken van een sigaret," aldus van de Lelij. 

We zijn verslaafd geraakt aan suiker en daarom vinden we voedsel waarin het zit zo lekker. Dat 
beaamt ook hoogleraar voeding en gezondheid Jaap Seidell die de WHO adviseert. "Het gaat niet 
om suiker per se maar om de toegevoegde suikers die dingen zo lekker maken." Volgens Seidell 
gebruiken voedselproducenten deze wetenschap al jaren om hun producten te verkopen. Kinderen 
zijn daarin een belangrijke doelgroep. "Als je je product maar zoet maakt, gaan kinderen het 
vanzelf lekker vinden." Kindermarketing speelt daarom een belangrijke rol. 

De kosten van het innemen van te veel suiker zijn wereldwijd 2 biljoen dollar per jaar 

Jaap Seidell, Hoogleraar voeding en gezondheid 

Suiker een miljardenindustrie 

De gevolgen van het innemen van te veel suiker zijn groot voor de gezondheid. Het kan leiden tot 
obesitas, hart- en vaatziekten en diabetes. De kosten van de gezondheidszorg schieten daardoor 
omhoog. Alleen al in Nederland zijn er volgens Van der Lelij miljarden mee gemoeid. Seidell 
spreekt over wereldwijd 2 biljoen dollar per jaar. 

"Dat is meer dan alle budgetten voor defensie, oorlog en terrorisme in de wereld bij elkaar." De 
zorgkosten voor mensen met obesitas zijn bijvoorbeeld in de Verenigde Staten in 5 jaar met bijna 
50% toegenomen. Bloomberg meldde begin maart dat deze stijging een heel zware wissel trekt op 
de economie in de VS. 

Volgens het CBS had in 2012 in Nederland ruim 30 procent van de bevolking van 4 jaar en ouder 
matig overgewicht. Daarnaast had 10 procent ernstig overgewicht, ofwel obesitas. Deze aandelen 
zijn de afgelopen jaren gestaag opgelopen. 

Volgens het diabetesfonds hebben al ruim een miljoen Nederlanders diabetes: daar komen elke 
week 1000 mensen bij. 750.000 Nederlanders lopen een groot risico om diabetes te krijgen 
vanwege een verstoorde suikerhuishouding. Van hen krijgt een derde binnen zes jaar diabetes. 

In Mexico is de zogenoemde ‘Suikertax’ ingevoerd voor frisdranken 

Alternatief 

Het bieden van een natuurlijk alternatief voor suiker, zoals zoetstof gewonnen uit de blaadjes van 
de Stevia plant, zou een gezondere keuze zijn. Maar de stof was lange tijd verboden, mede dankzij 
een zware lobby van de voedselindustrie. Volgens bioloog Jan Geuns, verbonden aan de 
botanische tuinen in Leuven, zou de consument in feite zijn eigen Stevia plantjes kunnen kweken, 
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waarmee suikers overbodig worden. Inmiddels is Stevia wel verkrijgbaar in de winkel. 

Beter zou het volgens Van der Lelij zijn alle zoetstoffen links te laten liggen. "Vermijd het eten van 
suikers zo veel mogelijk en leer anders te eten", zo raadt hij aan. De vraag rijst of de overheid dat 
wellicht in meer regels moet vastleggen. Zo is in Mexico de zogenoemde ‘Suikertax’ ingevoerd 
voor frisdranken.  Een maatregel die de frisdrankgiganten het land niet in dank afnemen. 

Kidsmarketing 

In Nederland is van een suikertax nog geen sprake, wel staat het gebruiken van kinderen voor de 
verkoop van ongezonde producten sinds kort onder druk. KRO-NCRV De Monitor 
(http://demonitor.ncrv.nl/dikke-kinderen/nieuws-gezondheidsorganisaties-v) bracht onlangs naar 
buiten dat een grote maatschappelijke Alliantie van 10 organisaties en 3 wetenschappers eist dat 
de politiek kidsmarketing definitief wettelijk gaat verbieden, om zo de gezondheid van de jeugd te 
verbeteren. Op dit moment mag het bedrijfsleven het nog zelf regelen met een gedragscode, maar 
volgens de Alliantie is die niet effectief gebleken. 

De Alliantie wil dat de voedselindustrie stopt met het aanprijzen van ongezonde producten aan 
kinderen van 13 jaar en jonger. Door een wettelijk verbod wordt het gemakkelijker om een gezond 
voedingspatroon aan te leren en de kans op overgewicht te verkleinen. 

The British Medical Journal bracht in februari naar buiten dat veel belangrijke 
gezondheidswetenschappers nauwe banden hebben met de suikerindustrie 

Miljardenbusiness ! 

Het is de vraag of het wettelijk verbod er komt. De lobby van de voedselfabrikanten is sterk en reikt 
ver. The British Medical Journal bracht in februari naar buiten dat veel belangrijke 
gezondheidswetenschappers nauwe banden hebben met de suikerindustrie. Wetenschappers 
ontvingen van de makers van de producten die obesitas veroorzaken, volgens BMJ vergoedingen 
voor het geven van advies aan hun organisatie en andere vormen van gelden voor het doen van 
onderzoek. 

Zo ging er in de afgelopen tien jaar veel geld naar twee door de overheid gesubsidieerde 
onderzoeksorganisaties in Engeland. Zij kregen onder andere geld van Coca-Cola, PepsiCo en 
Nestlé, Unilever Foods en Weight Watchers International. Dit roept vragen op over de objectiviteit 
van de onderzoeksresultaten en of er geen sprake kan zijn van belangenverstrengeling. Want er 
zijn grote belangen die op het spel staan: suiker is een miljarden business.En dus zoeken 
producenten altijd naar slimme manieren om het woord 'suiker' op het etiket te omzeilen. 
Momenteel vecht de voedselindustrie in de VS onder andere tegen de invoering een nieuwe regel 
van de U.S. Food and Drug Administration om voortaan 'added sugar' (toegevoegde suikers) 
verplicht op het etiket te drukken. 

De voedselindustrie beargumenteert dat als zij alle ingrediënten prijsgeven een concurrent 
het zou kunnen namaken 

De voedselindustrie beargumenteert dat als zij alle ingrediënten prijsgeven een concurrent het zou 
kunnen namaken, zo schrijft The LA Times. Het niet volledig prijsgeven van deze informatie 
belemmert de consument in het maken van een weloverwogen keuze: je weet immers niet exact 
wat er in het product zit. 

Brandpunt concludeert dat de macht uiteindelijk ook voor een groot deel bij de consument ligt: als 
wij (bewerkte) producten blijven kopen dan blijft de industrie ze produceren. Kies dus het liefst voor 
onbewerkte producten en bestudeer etiketten altijd zorgvuldig.  Bron: Brandpunt KRO-NCRV 
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Bij veel Lipoedeempatienten zien we artrose. 
Oefeningen bij artrose in de heup 
 
Hier volgt een voorbeeld van een oefenprogramma dat speciaal gericht is op 
beweeglijkheid van de heup. Iedere oefening doet u in een serie van drie. Neem steeds 30 
seconden pauze na iedere serie. Veel succes. 
 
Mobiliserende oefening 1: 
Ga op uw rug liggen met één been gebogen en de voet plat op de grond. Het andere been 
houdt u gestrekt op de grond. Beweeg het gestrekte been over de grond naar buiten toe. 
Schuif het na drie tellen weer terug. Doe deze oefening daarna met het andere been. 
 
Mobiliserende oefening 2: 
Ga op uw rug liggen met uw benen opgetrokken en de voeten plat op de grond. Spreid uw 
benen naar buiten, maar houdt uw voeten tegen elkaar. Houdt deze positie 8 tellen vast. 
 
Mobiliserende oefening 3: 
U gaat recht op staan. Zet één been naar voren en één been naar achteren. Duw de heup 
van het achterste been naar voren. Herhaal dit met het andere been. 
 
Spierversterkende oefening 4: 
Ga op uw rug liggen met uw benen opgetrokken en de voeten plat op de grond. Kantel uw 
bekken voorover en maak een bruggetje, waarbij uw bovenlichaam in het verlengde van 
uw bovenbenen komt. Keer terug naar de beginpositie. 
 
Spierversterkende oefening 5: 
Ga rechtop staan met uw voeten iets uit elkaar, recht onder uw heupen. Zak door de 
knieën, terwijl u de billen naar achteren beweegt. Zorg dat de knieën niet voorbij de tenen 
komen. 
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Je	problemen	voorbij	na	een	liposuctie??	

Ook	na	een	Liposuctie	blijft	het	verstandig	om	te	letten	op	de	voeding	en	
voldoende	beweging.	

	

Bij	een	Liposuctie	worden	vetcellen	weggehaald.	Vetcellen	die	weggehaald	zijn	komen	niet	
terug	maar	zijn	er	vetcellen	blijven	zitten,	kunnen	ze	in	de	loop	der	jaren	wel	weer	gaan	
groeien.	Bij	sommige	vrouwen	betekent	dit	dat	zij	na	een	jaar	of	10	weer	een	Liposuctie	
willen	ondergaan.	

Ook	zijn	er	vrouwen	die	na	een	liposuctie	hun	calorie-inname	niet	hadden	aangepast	en	zij	
groeiden	na	de	ingreep	precies	op	de	plaatsen	waar	ze	geen	liposuctie	hadden	gehad,	
namelijk	de	romp	en	de	armen.	Dus	ook	na	de	eventuele	ingreep	(liposuctie)	blijft	het	
verstandig	om	op	uw	leefstijl	te	letten.		

	

In	Amerika,	het	land	van	de	uitersten,	is	het	zelfs	een	keer	voorgekomen	dat	een	vrouw	
met	zeer	ernstig	Lipoedeem	haar	benen	liet	amputeren.	Ze	dacht	en	hoopte	dan	van	het	
Lipoedeem	probleem	af	te	zijn.	Waar	zij	echter	niet	op	had	gerekend.	was	dat	haar	armen	
daarna	excessief	begonnen	te	groeien.	Zij	was	van	de	regen	in	de	drup	beland..........	

	

	let	op:	Volwassenen	blijken	wel	degelijk	nieuwe	vetcellen	aan	te	maken	als	ze	dikker	
worden.	Tot	dusver	dacht	men	dat	volwassenen	hun	vetcellen	slechts	oprekken.	

	
	
Wetenschappers	van	de	Mayo	Clinic	in	het	Amerikaanse	Rochester	lieten	28	slanke	
vrijwilligers	zich	volproppen	met	chocola,	milkshakes	en	energiedrankjes.	

Bij	hun	buik	bleken	de	vetcellen	inderdaad	alleen	maar	groter	te	worden.	Maar	ze	bleken	
nieuwe	vetcellen	aan	te	maken	op	hun	dijen.	

	
	

Dit	nieuwe	inzicht	kan	wellicht	verklaren	waarom	juist	buikvet	zo	vaak	leidt	tot	diabetes,	
hartklachten	en	sommige	kankers.	''Mensen	die	nieuwe	vetcellen	maken	op	hun	benen,	
worden	misschien	beschermd	door	de	nieuwe	cellen'',	aldus	onderzoeker	Michael	Jensen	

maandag	4	oktober	2010.	

Elke	1,6	kilo	aan	lichaamsgewicht	op	dijen	en	heupen	leidde	tot	2,6	miljard	nieuwe	
vetcellen	binnen	acht	weken.	Bron	ANP	
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Weerstand verhogen met gezonde voeding. 
De 'r' zit weer in de maand, het wordt kouder en natter en verkoudheden en griepjes steken 
de kop op. Heb jij ook altijd het gevoel dat je weerstand een stuk lager is in de herfst en 
winter? Daar kun je heel gemakkelijk iets aan doen door gezonde voeding.  
 
Het is niet zo dat je weerstand in de herfst en winter lager is dan in de zomer. Je weerstand heeft 
het alleen een stuk zwaarder te verduren. 
 
Bacteriën en virussen 
Dit komt doordat we veel vaker binnen zitten met de ramen dicht. Hierdoor wordt de lucht minder 
vaak ververst, waardoor bacteriën veel langer aanwezig blijven en zich goed kunnen 
vermenigvuldigen. 
Daarnaast kom je in aanraking met veel meer mensen, omdat je wat vaker de bus of trein neemt in 
plaats van de fiets. Deze gevolgen van kouder weer vergroten de kans op besmetting. 
 
Optimale voeding 
Een gezond en gevarieerd eetpatroon kan ook bijdragen aan een goede weerstand. Een gezond 
eetpatroon bestaat uit voldoende volkoren producten, twee stuks fruit, 200 gram groente, één à 
twee keer (magere) zuivel, vlees, vis of vleesvervanger, voldoende vetten en voldoende vocht. 
Zorg voor veel variatie, want alle producten bevatten weer andere voedingsstoffen en in 
verschillende hoeveelheden. Door veel te variëren, krijg je van alles voldoende binnen. 
 
Vitamine A en C 
De vitamines A en C zijn erg belangrijk voor een goede weerstand. Vitamine A is belangrijk voor 
de gezondheid van je huid. Vitamine C zorgt ervoor dat er meer eiwitten worden gemaakt, die 
ziekteverwekkers uitschakelen.. 
 
Darmflora 
Daarnaast is ook een gezonde darmflora van belang voor een goede weerstand. Het grootste 
gedeelte van ons immuunsysteem zit immers in de darmen. Zorg daarom voor voldoende vezels 
uit groente, fruit en volkoren producten en drink daarnaast voldoende (hiermee wordt geen alcohol 
bedoeld). Zeker als je antibiotica hebt neemt is het waard om te overwegen om een poosje 
probiotica te nemen om de darmflora te ondersteunen. 
 
Andere tips 
* Zorg voor voldoende beweging. 
* Vermijd onnodig grote menigten. Niezende en hoestende mensen verspreiden veel virussen. 
* Bied niezende collega's tactisch een papieren zakdoek aan om te gebruiken ;) 
* Slaap voldoende en voorkom stress. Last van stress? Doe hier iets mee. 
* Ventileer je huis goed door ramen op een kier te zetten. 
* Ga regelmatig lekker naar buiten. 
* Zorg voor goede persoonlijke hygiëne. Vooral je handen zijn een grote bron van besmetting. Was 
je handen daarom goed en regelmatig. 
 
 Bron: gezondheidsnet 
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Spray voor je neus  (velen zijn er aan verslaafd) 
Er zijn verschillende redenen om een neusspray te gebruiken. Maar welke neusspray gebruik je voor 
een verstopte neus en welke voor allergie? Lees hier meer over:  
 
Voor je het weet kun je weer lekker vrijuit ademen. Een verstopte neus is vaak het gevolg van een infectie 
van het neusslijmvlies.  
Bij een verstopte neus verwijden de bloedvaatjes in het slijmvlies zich. Hierdoor komt er vocht vrij en zwelt 
het slijmvlies op. Ademen door de neus is er dan niet meer bij.  
En alleen maar ademen door je mond is niet zo gezond, omdat de lucht niet meer wordt gezuiverd van 
bacteriën. 
 
Soorten neusspray 
Als je een verstopte neus hebt, zijn er twee soorten sprays/druppels die je kunt gebruiken om weer lucht te 
krijgen: 
 
1) Neusspray met natriumchloride 
Natriumchloride is niets anders dan keukenzout. In de neusspray is het keukenzout opgelost in een 
bepaalde verhouding. Daardoor raken bij gebruik de huid en de slijmvliezen niet geïrriteerd. De spray 
verdunt vrijwel onmiddellijk het ingedikte slijm, waarna snuiten en ademen weer gemakkelijker worden. 
'Aangekoekt' snot in en rond de neus kan makkelijker worden verwijderd. De spray is heel geschikt voor 
kleine kinderen tot twee jaar.  
Ook oudere kinderen en volwassenen zijn hier overigens vaak goed mee geholpen. Als de klachten na twee 
weken nog niet zijn verminderd, ga dan naar de huisarts. 
 
2) Neusspray met xylometazoline 
Producten die xylometazoline bevatten, zijn sterker dan producten met zoutoplossing. Dit middel verlicht de 
klachten van een neusverkoudheid en bijholteontsteking, maar geneest ze niet! 
Door het gebruik van xylometazoline worden de bloedvaatjes in het neusslijmvlies tijdelijk nauwer. Het 
ademen door de neus gaat al na een paar minuten beter. Deze spray zorgt er bij een bijholteontsteking voor 
dat pus en vocht uit de bijholtes kunnen 'weglopen'. Het middel werkt gedurende vijf á zes uur. Deze 
neusspray is met een duur merk te koop maar de voordeeldrogisten verkopen dit middel ook onder eigen 
merk en dat scheelt vele euro's. 
Het mag niet langer dan vijf tot zeven dagen achter elkaar en niet meer dan tien dagen per maand worden 
gebruikt. Gebruik je het langer, dan kan het neusslijmvlies beschadigd raken. Het raakt dan voortdurend 
ontstoken en verstopt, waardoor de werking van de spray vermindert. Ook wordt de kans op bijwerkingen bij 
langdurig gebruik groter. 
Baby's en peuters tot twee jaar zijn extra gevoelig voor de bijwerkingen van xylometazoline. Bij hen kan deze 
spray dus beter niet worden gebruikt. Zijn de klachten na twee weken nog niet verdwenen, maak dan een 
afspraak met de huisarts. 
 
Sprayen bij allergie 
Als sprake is van een allergie kunnen de slijmvliezen van de neus sterk reageren. Dit zorgt voor klachten als 
niezen, jeuk aan de neus en ogen, een loopneus en branderige ogen. Een spray met cromoglicinezuur kan 
uitkomst bieden bij hooikoorts en andere allergieën met deze symptomen. 
Cromoglicinezuur voorkomt het vrijkomen van lichaamseigen stoffen die de allergische reacties veroorzaken. 
Het middel moet elke dag vier tot acht keer worden gebruikt, maar werkt niet onmiddellijk. Bij sommigen 
mensen werkt het al na een week, bij anderen pas na vier weken. Stop daarom niet te snel met sprayen als 
de klachten niet meteen verminderen! 
Als er na vier weken nog geen verbetering te merken is, ga dan naar de huisarts. Voor alle duidelijkheid: 
deze spray helpt dus niet bij plotseling opkomende allergische klachten. Begin bij hooikoorts enkele weken 
vóór het pollenseizoen aanbreekt met sprayen. 
 
Lees altijd de bijsluiter 
Lees voor gebruik, dosering, werking en mogelijke bijwerkingen van zelfzorgmiddelen altijd het etiket of de 
bijsluiter. Vraag de apotheker of drogist eventueel om een toelichting. 
 
Blijvende klachten? Ga naar je huisarts en lost dit niets op zou overwogen kunnen worden om naar 
een KNO arts te gaan. 
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Sprayen of druppelen 
Het effect van sprayen en druppelen is hetzelfde: het één werkt niet beter dan het ander. Het is maar net 
waar jijzelf de voorkeur aan geeft. Gebruik echter nooit de spray of flacon van een ander vanwege de kans 
op besmetting met bacteriën en virussen. Schrijf eventueel je naam op de verpakking. 
Snuit de neus of maak de neus van je baby of peuter zo goed mogelijk schoon voor je gaat druppelen of 
sprayen. Hier zijn speciale pompjes voor verkrijgbaar. Snuit niet te hard. Dan pers je slijm in de 
voorhoofdsholte of neusbijholte en die kunnen daardoor ontstoken raken. 
 
Gebruiksaanwijzing 
Gebruik je een spray, volg dan de volgende aanwijzingen op: 
* Druk het pompje een paar maal in als je de spray voor het eerst gebruikt. Daardoor vult de spraykamer 
zich met de vloeistof. 
* Houd je hoofd rechtop. Doe het tuitje in één neusgat en houd het andere dicht. 
* Druk het pompje eenmaal in. Snuif de vloeistof gelijktijdig op, zodat de spray diep de neus binnenkomt. 
Doe dit vervolgens ook bij het andere neusgat. 
* Spoel het tuitje goed schoon met lauw water en sluit het flesje zorgvuldig af. 
* Na opening is de spray één maand houdbaar. 
Gebruik je druppels, volg dan de volgende aanwijzingen op: 
* Neem rustig de tijd voor het druppelen! Neusdruppelen is niet voor iedereen even eenvoudig. 
* Houd je hoofd achterover en druppel één of twee druppels in een neusgat. 
* Buig het hoofd vervolgens ver naar voren, zo ver dat je bijna op je hoofd staat. Laat de vloeistof een aantal 
tellen inwerken. 
* Vind je dit moeilijk, dan kunt je ook op bed gaan liggen. Ga dan op je rug liggen, met je hoofd over de 
bedrand. Blijf na het druppelen even zo liggen. Je hoeft dan niet meer met je hoofd naar voren te gaan 
hangen. Bij kleine kinderen kun je deze methode ook gebruiken. 
Een verstopte neus is vaak het gevolg van een infectie van het neusslijmvlies. Bij een verstopte neus 
verwijden de bloedvaatjes in het slijmvlies zich. Hierdoor komt er vocht vrij en zwelt het slijmvlies op.  
Ademen door de neus is er dan niet meer bij. En alleen maar ademen door je mond is niet zo gezond, omdat 
de lucht niet meer wordt gezuiverd van bacteriën. 	
 
Voorkom voorhoofdsholteontsteking  
Het begint met een verstopte neus en voordat je het weet heb je een 
voorhoofdsholteontsteking. Zo'n ontsteking doet flink pijn en bemoeilijkt het ademen.  
 
In je schedel zitten allerlei holtes. Daartoe behoren de voorhoofdsholten, kaakholten, 
wiggebeensholten en de zeefbeencellen tussen de ogen.  
Voorhoofdsholteontsteking is een ontsteking van de bijholten in het voorhoofd. 
 
Bijholtes verstopt met slijm 
De holtes staan via kleine kanaaltjes in verbinding met de neus. Het slijmvlies dat de neus van 
binnen bedekt, loopt via de verbindingskanaaltjes door in de bijholten. De holtes zelf zijn normaal 
gesproken gevuld met lucht. 
Als je verkouden bent of last hebt van hooikoorts kunnen de holtes gevuld raken met slijm. In dit 
slijm zitten soms ook bacteriën, virussen of schimmels. Deze kunnen dan een ontsteking 
veroorzaken. Zo'n ontsteking wordt sinusitis of bijholteontsteking genoemd. Meestal blijft de 
ontsteking niet beperkt tot één holte. 
Mensen zeggen al snel dat ze een voorhoofdsholteontsteking hebben. Soms hebben ze dan wel 
een ontsteking in een van de bijholtes. Maar vaak blijkt het simpelweg om een erge verkoudheid of 
spanningshoofdpijn te gaan. 
 
Verkoudheid wordt sinusitis 
Bijholteontsteking begint meestal met de symptomen van een verkoudheid. Alleen gaat de 
verkoudheid niet weg. De ontsteking blijft minimaal één week en meestal zelfs vier weken. 
Daarbij doet je gezicht pijn, zeker rondom de neus, ogen, kaak of vlak boven de wenkbrauwen. 
Soms krijg je er ook koorts bij. Als de ontsteking meer dan twee maanden duurt, spreek je van 
chronische sinusitis. 
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Bijholtes schoon stomen 
Er valt bar weinig te doen aan een bijholteontsteking. Antibiotica hebben over het algemeen niet 
veel effect op de ontsteking. Neussprays kunnen wel enige verlichting bieden, maar mogen niet 
meer dan vijf dagen achterelkaar worden gebruikt. 
De beste remedie is vaak stomen, zeker twee keer per dag. Ga boven een pan met heet water 
hangen en inhaleer de stoom goed via de neus. De warmte zorgt ervoor dat het slijm oplost. 
Een zoutoplossing snuiven of in je neus druppelen kan ook goed helpen. Daarvoor meng je een 
afgestreken theelepel zout in een glas lauwwarm water. Dit kun je zo vaak gebruiken als je maar 
wilt. Een warmtekompres op de getroffen holtes kan ook helpen. Neem desnoods een paracetamol 
om de pijn te verlichten. 
Roken heeft een irriterend effect op het slijmvlies in je neus en holtes. Het is daarom raadzaam om 
in ieder geval gedurende de ontsteking te stoppen met roken. 
 
Allergieën als oorzaak van sinusitis 
Bij sommige mensen ontstaat een bijholteontsteking omdat hun neus en holtes verstopt zijn door 
hooikoorts. In dat geval kan het helpen om antihistamine medicijnen te nemen om de allergie te 
verlichten. 
Het is overigens beter om een bijholteontsteking te voorkomen door je allergie beter onder controle 
te houden. Zo nodig met meer of sterkere medicijnen. Overleg hiervoor wel eerst met je huisarts. 
Bron: gezondheidsnet 
	

Stress? 

Wie heeft er nu geen stress…………………… 

Tegenwoordig heeft iedereen het druk: een veeleisende baan, aandacht geven aan je 
gezin, het huishouden regelen, chronische ziekte... Druk, druk, druk 

Chronische stress is een bedreiging voor je gezondheid. Geldt dit ook voor je gewicht? 

Er zijn twee soorten stress: acute en chronische.  

• Acute stress (een onmiddellijke stressreactie) zorgt voor een aantal levensnoodzakelijke 
reacties die ervoor zorgen dat bepaalde lichaamsfuncties tijdelijk voorrang krijgen, 
zoals de hartfunctie (sneller kloppen), de ademhaling, vrijstelling van energie (om te 
rennen), etc. 

• Chronische stress (een langdurige stressreactie) is een bedreiging voor de gezondheid, 
en ook voor het gewicht. Het leidt tot een voortdurend verhoogde vrijstelling van 
stresshormonen. Deze stresshormonen, en dan hoofdzakelijk cortisol, kunnen een 
rol spelen bij overgewicht. Een voortdurend verhoogde cortisolwaarde stimuleert de 
activiteit van het hormoon dat verantwoordelijk is voor de vetopstapeling. Terwijl 
een acute verhoging van cortisol dit niet doet. Verder kan een chronisch verhoogde 
cortisolwaarde de eetlust opwekken en het lichaam resistent maken voor leptine, 
het hormoon dat in normale omstandigheden de eetlust afremt. 

 

Voedselvoorkeur  

Ook de voedselvoorkeur kan veranderen door chronische stress. Niet voor niets spreken 
we dan van troostvoedsel, en die bestaat voornamelijk uit een hoog gehalte aan suikers 
en vetten. Zoals koeken, snoep en fastfood. Dit soort voedsel geeft een aangenaam 
gevoel door vrijlating van bepaalde stoffen die het stressgevoel verlichten. Omdat deze 
voedingsmiddelen energierijk zijn, zal de energie-inname sterk toenemen met een 
verhoogde vetopstapeling als gevolg. 
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Meer bewegen helpt 

Meer bewegen leidt tot een vermindering van al deze genoemde gevolgen van stress. 
Bovendien houdt het ook onze stofwisseling in balans en is het een perfecte uitlaat voor 
stress op psychologisch vlak. Elke lichaamsbeweging, zeker tijdens stress, geeft een goed 
gevoel. 

Gerelateerd aan stress: bijnieruitputting  (komt voor bij erg 
veel vrouwen) 
(door: energiekevrouwenacademie.nl) 

Bijnieruitputting. Wat iedere vermoeide vrouw moet weten  
Ik hoor het overal om me heen: veel vrouwen 40+ zijn moe. Ze slepen zich door de dag heen en 
kunnen soms nog maar net aan hun dagelijkse “verplichtingen” voldoen. Verplichtingen: daar krijg 
je meestal geen energie van. Leuke dingen doen, je passie volgen, uitrusten: daar krijg je energie 
van! De vicieuze cirkel is helaas dat dáár vaak geen energie meer voor is. 

Ben jij té moe naar je zin? Dan kan het zijn dat je bijnieren om je aandacht vragen. 

Je bijnieren: de energieboosters bovenop je nieren 
De organen in ons lichaam die ervoor zorgen dat we voldoende energie hebben zijn met name 
onze bijnieren. Dit zijn twee “mutsjes”, een soort alpino-petjes, bovenop je nieren. Je nieren 
bevinden zich achterin je lichaam, ter hoogte van je onderste rib. Je zou het niet zeggen maar 
deze kleine orgaantjes bepalen voor een groot deel hoe je je voelt en zelfs de manier waarop je 
denkt. In je bijnieren worden namelijk verschillende belangrijke hormonen aangemaakt, waaronder 
de anti-stresshormonen adrenaline en cortisol en het energiehormoon DHEA. 

Adrenaline en cortisol 
In een acute alarmfase wordt adrenaline aangemaakt en via je autonome zenuwstelsel razendsnel 
verspreid. De energie die je voelt als je op een donkere parkeerplaats de sleutel van je auto niet 
kan vinden in je tas terwijl er drie mannen bedreigend op je afkomen: dát is adrenaline! Het zorgt 
voor een verhoogde hartslag, verhoogde bloeddruk, aangespannen spieren, scherper horen en 
zien en ongekend veel kracht als het nodig zou zijn. Een langdurige overdosis aan adrenaline zou 
je lichaam slopen, dus adrenaline is een korte, hevige energiestoot.  Tegelijkertijd wordt er ook 
cortisol aangemaakt. Dit heeft een vergelijkbare werking maar is milder, zodat je lichaam het 
daarop veel langer vol kan houden. Dat is ook gelijk het nadeel. Veel stress betekent een 
langdurige, hoge aanmaak van cortisol. 

We zijn fysiek nog steeds gebouwd om ons alleen maar druk te maken over ons voedsel, onze 
voortplanting (onze kinderen dus ook) en misschien een zeldzame sabeltandtijger die onze veilige 
woonomgeving bedreigt. Momenteel hebben we misschien niet zoveel sabeltandtijgers meer, maar 
wel erg veel wespennesten in de vorm van werkdruk, relatiestress, slaapproblemen, geldzorgen, 
milieuvervuiling, teveel koffie, medicijnen, een kapotte auto, overgewicht, puberende kinderen, 
allergieën, zieke ouders en vul verder maar aan. Wat is jouw grootste wespennest? 

Ben jij op weg naar bijnieruitputting? 
Bijnieruitputting heb je doorgaans niet van de ene dag op de andere. Er gaat een fase aan vooraf 
waarin je bijnieren teveel cortisol produceren door de overdaad aan stress. Deze periode kan vele 
jaren duren, wel tot 20 jaar! Deze overproductie aan cortisol heeft allerlei ongewenste 
bijwerkingen. Het begint vaak met een enorme behoefte aan suiker (cravings), behoefte aan koffie, 
cola, chocola of andere opwekkende middelen, slecht kunnen slapen, je angstig of verward voelen, 
moeite met concentreren en snel geïrriteerd zijn. Na verloop van tijd kunnen er symptomen 
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ontstaan zoals toename in gewicht, spiermassaverlies, een dunnere huid, een zwembandje rond je 
middel, een wisselende bloedsuikerspiegel en tot slot een verzwakking van je algehele 
immuunsysteem met alle mogelijke klachten en kwaaltjes van dien. Denk hierbij aan allerlei 
menopauze- of overgangsklachten. 

Let nu op: dit zijn bijwerkingen van stress die wij vrouwen makkelijk over het hoofd zien omdat we 
denken dat het hoort bij het ouder worden. Daar zit nou precies de valkuil!  De 
waarschuwingssignalen zijn niet ernstig genoeg om veranderingen in je leven aan te brengen. Veel 
vrouwen nemen ze niet serieus. Ze slepen zich door de dag, voldoen aan al hun verplichtingen, 
maar houden aan het eind van de rit geen energie meer over voor zichzelf. Herkenbaar? Kijk dan 
eens goed in de spiegel en vraag jezelf eens af van wie je zo hard moet werken. Wees lief voor 
jezelf. Als je eenmaal een bijnieruitputting hebt, ben je namelijk nog verder van huis. 

Bijnieruitputting: gebrek aan cortisol en DHEA 
Het is vrij simpel: als een orgaan voortdurend té intensief wordt belast dan kan het uitgeput 
raken. Door deze uitputting betekent het dat er minder hormonen worden aangemaakt. In het 
ernstigste geval zelfs bijna nul. Je produceert dan heel weinig cortisol meer. Je voelt je de hele dag 
(dood)moe, hebt geen energie en begint depressieve klachten te ontwikkelen. Een bezoek aan je 
huisarts helpt vaak niet want onze medische wereld (h)erkent het fenomeen bijnieruitputting 
doorgaans nog niet. Dit komt omdat onze artsen meestal alleen iets  (h)erkennen dat meetbaar is 
door een laboratorium en dat bestreden kan worden door medicijnen of een operatie. 

De oorzaak moet worden aangepakt 
Vaak is er bij bijnieruitputting sprake van een vitamine B- of D-tekort, maar supplementen 
voorschrijven is niet de oorzaak wegnemen. Ik weet dat ik hiermee de goede huisartsen te kort 
doe, maar er is gewoon tegenwoordig geen tijd meer voor een goed gesprek met diepgang 
waarmee de mogelijk échte oorzaak van een klacht kan worden opgespoord. Denk je dat je 
bijnieruitputting hebt, dring dan aan op het laten prikken van je bijnierwaardes in een ziekenhuis. 
Wil je huisarts hier niet aan, dring dan aan op een consult bij een endocrinoloog en laat het via 
hem/haar doen. 

Bijnieruitputting en de link met een trage schildklier 
Typische symptomen van bijnieruitputting zijn: moe bij het opstaan, ook na een goede nachtrust, 
blijvende trek in zoete of zoute dingen, verminderd vermogen om stress op te vangen en over het 
algemeen een laag energieniveau. Veel mensen met een bijnieruitputting hebben vaak, naast een 
chronische vermoeidheid, ook een voedselallergie of andere overgevoeligheden zoals 
luchtweginfecties, bloedsuikerdips, auto-immuunziektes en reumatische artritis. Ook fibromyalgie, 
slaapproblemen en laag libido komen vaak voor. Op mentaal niveau zien we een toename van 
angst, depressieve buien, periodes van verwarring en minder helder kunnen denken en 
verminderde tolerantie. Dit ontstaat doordat onze hersenen te weinig glucose krijgen door een 
tekort aan cortisol. Veel van deze symptomen worden ook gezien bij een traag werkende 
schildklier. Dit ziektebeeld kent de medische wereld wél. Een kwart (25%!) van alle vrouwen 40+ 
worden gediagnosticeerd met een trage schildklier en krijgt hier synthetische medicijnen voor, 
waar ze in ieder geval niet BETER van worden. De  werkelijke oorzaak is immers niet 
aangepakt. Let nu weer op: als je bijnieren teveel en te lang onder druk staan zal het 
lichaam de stofwisseling gaan vertragen (dus de schildklier) om de bijnieren te 
beschermen. Als er eenmaal sprake is van bijnieruitputting kan het zijn dat je zelfs weer een te 
snélle schildklier krijgt omdat deze nu de stofwisseling weer op gang probeert te krijgen. Een heel 
mooi beschermingsmechanisme van de natuur om je lichaam in balans te houden. Naar mijn 
mening gebruiken veel vrouwen medicijnen (met allerlei nare bijwerkingen) tegen een trage 
schildklier terwijl de oorzaak mogelijk in de bijnieren te vinden is. Ik zal binnenkort een blog 
schrijven over je schildklier. 
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De essentiële rol van de bijnieren voor vrouwen 
Vanaf je 35ste beginnen je hormoonspiegels al te dalen. Zo rond je 45ste gaan je eierstokken 
langzaam met pensioen en begint er een periode waarin het zorghormoon oxytocine langzaam 
afneemt en het mannelijke hormoon testosteron een grotere rol gaat spelen. Testosteron kan 
zorgen voor veel daadkracht, energie en creativiteit in de tweede helft van je leven. Echter: omdat 
je eierstokken met pensioen gaan, moeten je bijnieren de rol van de hormoonproductie over gaan 
nemen:  ze moeten oestrogeen, progesteron maar ook testosteron gaan maken. Want testosteron 
wordt gemaakt  uit DHEA dat gemaakt wordt door …. voila, je bijnieren! Zie je hoe essentieel de rol 
van je bijnieren is als het gaat over je vitaliteit en energieniveau? 

Onze bijnieren zijn op weg naar bijnieruitputting als ze overuren moeten maken. Ze maken 
overuren als ze dagelijks teveel van het anti-stresshormoon cortisol moeten aanmaken. Ze maken 
cortisol aan als je teveel stress in je leven hebt. Deze stress kan in allerlei verborgen vormen 
zitten, en dat is nou net verraderlijke. Stress ervaart ons lichaam o.a. door chemische stoffen, 
slechte voeding, medicijngebruik, slecht slapen, chronische klachten, teveel sporten enz. enz. 
Stress zit in ook in emoties als zorgen, angsten, jaloezie, boosheid, verdriet en zelfs in 
verliefdheid! Met andere woorden: het valt niet mee om in Nederland een stressvrije vrouw met 
gezonde bijnieren te zijn. We krijgen allemaal ons portie stress. De vraag is hoe we deze stress 
binnen de perken houden, zodat we nooit het stadium van bijnieruitputting bereiken. Daar kun je 
overigens heel onverwachts in terecht komen zeg ik uit ervaring. 

Vraag jezelf nooit méér dan wat je jezelf terug kunt geven 
De belangrijkste vraag is dus eigenlijk: hoe hou je stress op een gezond niveau? Hier zijn hele 
boeken over geschreven. Laat ik proberen de kern te pakken. Er is een onderzoek geweest waarin 
een verpleegster in een hospice aan alle stervenden vroeg wat ze anders in hun leven hadden 
willen doen. Iedereen zei: “Ik wou dat ik meer tijd en aandacht had gegeven aan mijn dierbaren”. 
Niemand zei: “Ik wou dat ik harder hard gewerkt”. Nu besteden veel vrouwen best veel tijd aan hun 
dierbaren. De vraag is echter of niet veel vrouwen hun allerbelangrijkste dierbare hierbij nogal 
eens over het hoofd zien. Namelijk zichzelf. Ik ga je een verzoekje doen. 

Ga eens zitten op een rustige plek (misschien kan het nu gelijk terwijl je dit leest) sluit je ogen, haal 
drie keer diep adem en stel jezelf de volgende vraag: “Is het op dit moment in mijn leven nodig om 
beter voor mezelf te zorgen?” Luister en wacht op het antwoord dat van binnenuit zal komen. Krijg 
je een ‘ja’ te horen vraag dan: “Wat heb ik op dit moment nodig?”. Wacht rustig op antwoord. Dan 
weet je wat je vervolgens te doen staat.  Doe dit dan ook, in kleine stapjes. Keer óm op de weg 
naar bijnieruitputting door te luisteren naar wat jij nodig hebt en hier invulling aan te geven. Vraag 
jezelf nooit méér dan wat je jezelf terug kunt geven. 

Heb je misschien al bijnieruitputting? 
Als je jarenlang op weg bent geweest naar een bijnieruitputting kan het zijn dat je uiteindelijk hierin 
terecht komt. De belangrijkste symptomen van bijnieruitputting zijn: moe bij het opstaan, ook na 
een goede nachtrust, blijvende trek in zoete of zoute dingen, verminderd vermogen om stress op 
te vangen en over het algemeen een laag energieniveau.  

Wat te doen bij bijnieruitputting? 
De grens tussen bijnieruitputting en vermoeide bijnieren is vaag. Als je je gezonde verstand 
gebruikt en eerlijk bent dan weet je zelf wel hoe jouw bijniervlag erbij hangt. Hierbij enkele 
adviezen als je denkt dat je in de buurt van bijnieruitputting komt of hier misschien al bent: 

1. Maak een kort (!) lijstje met je belangrijkste activiteiten en verplichtingen en laat de rest los. 
Vraag jezelf bij iedere nieuwe taak af of het een energiegever of energienemer is. Is het 
een energienemer? Doe het dan niet, zonder je hier schuldig over te voelen. Dit kan lastig 
zijn in het begin. Hoe heb je leren lopen? Door vallen, opstaan en opnieuw te proberen? 
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Doe dan nu precies hetzelfde! 
2. Vraag hulp aan je dierbaren om jou te helpen beter voor jezelf te zorgen. Laat jezelf 

vertroetelen en liefhebben en geniet ervan. Ook dit kan oefening nodig hebben. Bedenk 
iedere keer maar weer hoe je ooit hebt leren lopen. 

3. Zorg voor een gezonde nachtrust en voldoende slaap, zeker 8 tot 9 uur per nacht. Maak 
hier tijd voor, je hebt het nodig voor je herstel. Heb je problemen met goed slapen, zoek 
naar verbetering, lees hierover. 

4. Verlaag je stresshormonen met de kracht van je gedachten en gevoelens. Denk regelmatig 
aan een fijne gebeurtenis of iets dierbaars in je leven en hou dit beeld een tijdje vast. Als 
het helpt, hou dan je hand op je hart. Dit kan je kracht geven om uit een negatieve 
gedachtenspiraal te komen. Probeer het eens, ook al vind je het misschien raar. 

5. Zorg voor voldoende rustmomenten overdag, het liefst alleen, het liefst buiten. Maak een 
wandeling en doe suggestie 4. 

6. Beweeg voldoende maar met mate, het liefst buiten. Vermijd langdurige krachttraining of 
cardiotraining, vermijd sowieso alles dat ook maar ruikt naar prestatiedrang. Korte training 
met gewichten kan wel goed voor je zijn, maar blijf je grenzen heel goed voelen. 

7. Voeding: De richtlijnen in mijn gratis e-boek Eet meer Energie zijn er op gebaseerd om je 
gehele lichaam en dus ook je bijnieren zoveel mogelijk te ondersteunen. Daarbij: sla je 
ontbijt niet over en voeg vaak haver toe, drink je water met (Keltisch) zeezout erin, eet ’s 
morgens liever géén fruit, eet liever zes keer per dag een beetje dan drie keer per dag veel, 
eet méér gezonde vetten, vermijd zware vezels en rauwkost, voeg superfoods als maca, 
chiazaad, hennepzaad toe, drink zoethoutthee. (Het zeezout heeft te maken met natrium 
dat je nodig hebt. Fruit bevat kalium dat je nu tijdelijk even in de ochtend moet vermijden). 

8. Supplementen: gebruik dagelijks een goede orthomoleculaire multivitamine, gebruik daarbij 
3 keer per dag 1000 mg vitamine C (bouw dit later langzaam af en overleg met je arts als je 
medicijnen zoals bloedverdunners gebruikt) en vitamine D3. Gebruik ook voldoende 
magnesium bijvoorbeeld in de vorm van rauwe cacao. (Heel goed tegen een 4-uurs dip!) 

9. Kruiden en hormonen. Probeer  kruiden als Siberische ginseng en ashwaganda. 
 
Heb een rotsvast vertrouwen in het zelfhelend vermogen van je lichaam. Wees je hiervan 
bewust als je een wondje ziet genezen of als je je gegroeide nagels of haren kortwiekt. Je 
lichaam is voortdurend bezig te groeien en zichzelf te herstellen. 
 

Wij (LIPV) raden iedereen aan de volgende boeken te lezen over o.a. 
welzijn en voeding: 

• De Hormoonfacor - Ralph Moorman 
• Oerslank en Oergondisch genieten - Yvonne van Stigt 
• Kokosolie 101 recepten en toepassingen - Marie-Claire Bourgeois 
• De grote gezondheidsbijbel voor vrouwen - Marilyn Glenville 
• Gezond met voedingssuplementen - Gert E. Schuitemaker 
• Nieuw licht op Vitamine D - Gert E. Schuitemaker 
• Slim - Cora de Fluiter 
• Heel je leven - Louise Hay 
• Wat zit er in uw eten? - Corinne Gouget en Will Jansen 
• Niet morgen maar nu - Wayne W. Dyer 
• Als ik nee zeg voel ik me schuldig - Manuel J. Smith 
• Waarom ik me schuldig voel - Natalie Shainess 
• Piekerprinsessen - Susan Nolen-Hoeksma 
• Censuur - Dr. Gabor Lenkei 
• De kracht van uw metabolisme van Frank Suarez 
• Wat zit er in uw eten? over E-nummers  Corinne Gouget (Bouillon uitgeverij) 
 

Verder google eens op 

Paleo en Jesse van der Velde, samen met Ralph Moorman geven zij een aardig beeld over 
gezonde, zuivere voeding. Niets uit de fabriek.  
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Hard matras, zacht matras, koudschuim, latex, polyether, binnenvering, etc. 

Welk matras is voor een Lipoedeempatiënt geschikt?  

Los van de matras waarop we liggen is wordt het ligcomfort ook nog eens bepaald door de bodem 
(de matrasdrager). Een matras op spiraalbodem ligt anders dan wanneer dezelfde matras op een 
lattenbodem of boxspring ligt. Sommige winkels geven de mogelijkheid om de matras thuis enkele 
weken op proef te gebruiken. Dit zou ik altijd aanraden! 
Soms wordt beweerd dat een heel zachte of een heel harde matras beter is. Maar hoe comfortabel 
iemand ligt hangt onder andere van iemands gewicht af en de lighouding. En daarnaast hangt het 
domweg af van wat iemand prettig vindt of gewend is. 

Hardheid van de matras 
Eén van de belangrijkste eigenschappen van een matras of van de combinatie van matras en 
bedbodem is de hardheid. Dit heeft veel invloed, zowel op de comfortbeleving als de ervaren 
fysieke klachten. Dit hangt mede af van de dikte van het matras. 
De Dikte van de Matras 
De dikte van een matras heeft net als de hardheid invloed op de mate waarin het lichaam in de 
matras zakt. Een dun of dik matras maakt veel verschil in ervaren hardheid. Hoe dikker, hoe 
zachter en des te dieper zakt het lichaam er in. Aan u of u het prettig vind of niet.  
De combinatie dikte + hardheid van de matras 
Het effect dat een matras heeft op de ervaren hardheid wordt mede bepaald door de combinatie 
van de dikte en de hardheid. Bij zachte matrassen heeft de dikte veel meer invloed dan bij harde 
matrassen. 

Er is niet te zeggen dat 'dit matras' voor die persoon geschikt is en 'dat matras' voor die andere 
persoon. In winkels krijgt u adviezen maar los van de materialen waar u uit kunt kiezen is het feit of 
het matras geschikt voor u is, puur een kwestie van persoonlijke voorkeur. De een houdt nu 
eenmaal van een hard matras en de ander van een zacht. Een winkel medewerker kan wel zeggen 
dat u een hard matras moet kopen omdat u bijvoorbeeld zwaarder bent, maar als u dit niet prettig 
vindt, is het dus geen goede keuze voor u. 

Bepalend is waar u van houdt. Hard of zacht. Verend of stevig. Dik matras of dun matras. 
Goed ventilerend of het maakt u niet uit. Antiallergisch of niet. Keuzes die u alleen zelf kunt 
bepalen en niet de winkelier, de LIPV, de buurvrouw of de fabrikant. 

In het algemeen kan gesteld worden (let op: dit ervaart niet iedereen zo). 
Naarmate de combinatie van de matras en de bedbodem zachter/dikker/flexibeler is: 

o Zakt de romp dieper in de matras 
o Komen zowel in rugligging als in zijligging de benen relatief hoger te liggen (kan gunstig zijn 

voor Lipoedeempatiënten) 
o Komt de lage rug in een meer neutrale stand te liggen 
o Ontstaan er minder spanningen in de lage rug 
o Zakken in zijligging ook de schouders dieper in de matras 
o Wordt in zijligging de afstand tussen hoofd en matras kleiner 
o Neemt het comfort toe 
o Nemen lichamelijke klachten waarschijnlijk af 
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Verbeter je spijsvertering;  
                         verbeter je gezondheid              
                                                 door Marjolein Dubbers 

Afgelopen week las ik dat 70% van de vrouwen in het westen vaak last heeft van 
spijsverteringsproblemen. Onze vrouwelijke hormonen oestrogeen en progesteron hebben 
namelijk grote invloed op onze darmflora en daarmee op onze spijsvertering. Een opgeblazen 
gevoel voordat je ongesteld wordt? Dat zijn je hormonen! Tijd dus om te onderzoeken hoe we onze 
spijsvertering een handje kunnen helpen.  

Wat is precies onze spijsvertering? 

Onze spijsvertering is letterlijk het hele traject in ons lichaam rondom het “verteren van spijzen” 
ofwel ons voedsel. Alles tussen mes en vork en de wc-pot dus. Bedenk maar de weg die een hap 
voedsel in je lichaam aflegt: mond, slokdarm, maag, dunne darm, dikke darm, endeldarm en anus. 
Daarbij spelen onze alvleesklier, galblaas en lever ook nog een rol. Het bijzondere van ons 
spijsverteringskanaal is dat het in contact staat met de buitenwereld. Alles wat we in onze mond 
stoppen komt immers van buiten. Daarom dat het van grote invloed is wat je erin stopt. 

Een gezonde spijsvertering zorgt voor gezonde cellen 

Je lichaam werkt iedere seconde dat je leeft voortdurend aan het onderhoud ervan.  Iedere 
seconde worden er miljoenen nieuwe cellen gebouwd en oude cellen afgebroken. Om gezonde 
cellen te kunnen opbouwen heeft je lichaam goede voeding nodig en deze voeding krijgt het alleen 
als je het in je mond stopt maar ook als je dunne darm het kan opnemen. In je dunne darm worden 
namelijk alle vitamines, mineralen, sporenelementen en allerlei andere bouwstoffen aan de 
binnenkant opgenomen door je darmwand en aan de buitenkant ervan afgestaan aan je bloed. 
Door middel van je bloed kunnen de bouwstoffen overal in je lichaam terecht komen, waar ze ook 
maar nodig zijn. 

Als je dunne darm niet gezond is dan kan je gezond eten wat je wilt maar dan poep je alle gezonde 
bouwstoffen ongebruikt weer uit. Dure poep noem ik dat. Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen 
dat al deze bouwstoffen wel goed worden opgenomen. 

Spijsverteringsproblemen zijn niet altijd duidelijk 

Sommige spijsverteringsproblemen zijn duidelijk merkbaar. Denk aan dat opgeblazen gevoel alsof 
je 7 maanden zwanger bent, buikpijn, darmkrampen, overmatig boeren, maagzuurproblemen, 
obstipatie, diarree en winderigheid. Iedereen voelt dan wel dat er iets niet helemaal lekker verloopt 
daarbinnen. Overigens heb je naar mijn mening al last van obstipatie als je niet minstens één keer 
per dag poept, dus misschien moet je die meetlat wat hoger gaan leggen? 

Andere klachten die je misschien niet zo snel in verband brengt met spijsverteringsproblemen zijn 
allerlei chronische klachten die kunnen ontstaan als je lichaam een tijdlang onvoldoende 
bouwstoffen heeft gekregen. Eigenlijk zijn dat alle klachten maar denk met name aan bijvoorbeeld 
allerlei huid-, haar- en nagelproblemen, candida of andere vaginale schimmelinfecties, 
gewrichtspijnen, verlaagde weerstand en gewichtstoename. Ben je helemaal klachtenvrij dan werkt 
jouw spijsvertering waarschijnlijk prima. Zo niet, dan is er ruimte voor verbetering. 

Eet jij je voeding of inhaleer je het? 

Als ik in een restaurant mensen zie eten dan heb ik soms het idee dat ze hun voedsel inhaleren in 
plaats eten. De ene hap na de andere verdwijnt zonder dat hun kaken noemenswaardig op en 
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neer gaan. Hap, slik, weg.  Vooral mensen die het eten op hun bord al helemaal klein snijden zie je 
vaak zo eten. Alsof ze tanden in hun maag hebben om het fijner te malen. 

Je spijsvertering begint eigenlijk al met je neus. Als je iets lekkers ruikt komt er al speeksel in je 
mond. Dat is niet voor niks want dat speeksel zijn de eerste hulptroepen om het voedsel af te 
breken zodat het in je darmen als bouwstoffen door je bloed kan worden opgenomen. De tweede 
hulptroepen die je hebt zijn je tanden en kiezen. Gebruik ze!  Kauw je voedsel totdat het als 
appelmoes is in je mond en slik het dan pas door. Leg je bestek neer na iedere hap en kauw. Eet 
rustig en neem er alle tijd voor. Het kost je lichaam veel energie om van grote brokken voedsel de 
minuscuul kleine partjes te maken die door je bloed kunnen worden opgenomen. Energie die je 
liever voor iets anders gebruikt denk ik. 

Of spoel je het weg? 

Veel mensen drinken water bij het eten. Je maag heeft een hoge zuurgraad; een pH waarde van 
ongeveer 2, om het eten te kunnen verteren. Water heeft een zuurgraad van ongeveer 7. Op het 
moment dat je water drinkt tijdens het eten verdun je je maagzuur terwijl je dat juist nodig hebt om 
het voedsel te kunnen verteren. Om de maximale voedingswaarde uit onze voeding te halen 
hebben we dit maagzuur heel hard nodig. Verdun het dus niet en drink een half uur vóór maar ook 
ná het eten liever geen water. Laat het maagzuur zijn werk doen.  Als je last hebt van brandend 
maagzuur, kan het zijn dat je een tekort hebt aan maagzuur in plaats van een teveel. Lees dan 
eens mijn blog: Maagzuurremmers bij te weinig maagzuur; is dat logisch?  

Overigens is drinken van voldoende vocht absoluut van belang voor het gezond houden van je 
spijsvertering. Drink volop zuiver water en kruidenthee maar liever dus niet tijdens je maaltijd. Pas 
op met koffie, zwarte thee, zoete dranken maar met name met alcohol. Alcohol is samen met B12 
vrijwel de enige substantie die direct vanuit je maag kan worden opgenomen in je bloed. Daarom 
kan je snel teut raken als je een glas wijn drinkt op een lege maag. 

Kies natuurlijke voeding met volop vezels 

Een gezonde spijsvertering begint met voeding die enerzijds meehelpt om de miljoenen bacteriën 
in onze darmen in een gezonde balans te houden en anderzijds al onze lichaamscellen voorziet 
van de nodige bouwstoffen.  Dit doe je door zoveel mogelijk natuurlijke voeding te eten, voedsel 
dat dus niet in een fabriek is bewerkt. Door het eten van veel bewerkte voeding met al zijn 
toegevoegde suikers en chemische stoffen krijgen de slechte bacteriën in je darmen de kans om 
zich snel te vermenigvuldigen. 

Natuurlijke voeding en mate name groenten, kruiden en fruit bevatten volop vezels om je darmen 
actief te houden. Lijnzaad en chiazaad zijn vezelrijke zaden die je kunt toevoegen. Rauwkost als 
lunch is een goede bron van vezels. Wil je meer informatie over natuurlijke voeding, download dan 
hier mijn gratis e-book Eet meer Energie. Hierin lees je precies wat ik daarmee bedoel. 

Zorg zo goed mogelijk voor je darmen 

Gluten, zuivel en suikers zijn géén goede maatjes van je darmen. Ze kunnen je darmwand 
aantasten als je hier gevoelig voor bent. Gluten kunnen ervoor zorgen dat er gaatjes ontstaan in je 
dunne darm waardoor er verkeerde stoffen in je bloed terecht komen waar je allerlei ziektes van 
kan krijgen. Zuivel kan je darmwand een slijmlaag geven waardoor de gezonde stoffen niet kunnen 
worden opgenomen. Het lastige is dat veel mensen weten niet dat ze gevoelig zijn voor gluten en 
zuivel omdat ze geen darmklachten hebben. Dit kan ze jarenlang op het verkeerde been zetten. 

Meer informatie over de relatie tussen suikers, zuivel en gluten en je darmen kan je lezen in mijn e-
book Waarom suiker,- zuivel- en glutenvrij?  
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Stress is een hele slechte tafelgenoot 

Veel mensen krijgen geen eten door hun keel in een gespannen situatie. Dit is niet voor niets. Als 
je lichaam gestrest is, gaat het bloed vanuit je spijsvertering naar je hersenen en je spieren. In een 
stressvolle situatie is snel kunnen vechten of vluchten immers belangrijker dan eten.  Je lichaam 
kent echter niet het verschil tussen wachten op de uitslag van een belangrijk examen of 
maandenlange stress op je werk of in je huwelijk. Het is een slecht idee om te eten als je heel 
gestrest bent. Als je goed luistert naar je lichaam zal je ook merken dat je lichaam het voedsel dan 
niet goed kan verteren. 

Wat je kunt doen als je last hebt van (chronische) stress is om in ieder geval te eten in een zo 
ontspannen mogelijke situatie. Neem er de tijd voor, kauw goed, haal bewust diep adem en laat je 
schouders zakken. Eet met aandacht zodat je maag en darmen weten dat er voedsel in aantocht 
is. Eet dus niet terwijl je auto rijdt, tv kijkt of met iets heel anders bezig bent. Maak het zo gezellig 
mogelijk aan tafel. Wat de oorzaak ook is van de stress, parkeer deze tijdens het eten buiten de 
deur. Praat aan tafel over fijne dingen en alles wat wel goed gaat in je leven en waar je dankbaar 
voor bent. Je spijsvertering zal daar jou in ieder geval dankbaar voor zijn! 

	

De LIPV is een voorstander van gezond, onbewerkt en zuiver eten. 

Een goede basis hiervoor is eten op de manier van Yvonne van der Stigt (meer van haar in de 
volgende nieuwsbrief), Ralph Moormann, Jesse van der Velde en Paleo (Mitch van Duren). Het 
gaat hier dan simpel gezegd over ‘oervoeding’. Ook het boekje ‘Slim op uw juiste gewicht’ van 
Cora de Fluiter is goed om te lezen om inzicht te krijgen in je eetgedrag. Er zijn vele boekjes te 
koop over oervoeding, eten zonder kunstmatige toevoegingen. 

Wij zijn geen voorstander van een Goeroe volgen. 

Bovenstaande genoemde mensen gaan allen uit van zuivere onbewerkte voeding. 

Over melk en de nadelen hiervan hebben we al eens eerder een balletje opgegooid. We komen 
steeds meer onderzoeken/ verhalen tegen op internet die de nadelen van melk drinken 
benadrukken. In een vorige nieuwsbrief kon je hier meer over lezen. 

Wij denken dat het goed is dat een ieder zich goed inleest in deze materie. Verder kun je op basis 
van deze informatie zelf bepalen waar jij je het beste in kunt vinden en wat het beste bij jou past. 

Bijvoorbeeld, zowel bij Paleo als het eten volgens Ralph Moormann wordt uitgegaan van  puur en 
onbewerkte voedingsmiddelen eten. Wel vlees, vis, fruit, noden, zaden en knollen. 

Bij Paleo eten ze geen granen en geen peulvruchten. Bij de manier van Ralph Moormann eet men 
glutenvrije granen en peulvruchten met mate. 

Voor beide is wat te vinden. En in beide gevallen is de basis gelijk. Aan jou de keus in hoeverre je 
meegaat (of niet) met hun ideeën. 
Ook Koolhydraten arm eten heeft voordelen, maar ook nadelen (kan te eenzijdig zijn, opletten op 
wel genoeg groente eten en mensen kunnen makkelijker verstopt raken). De voordelen echter zijn 
dat je hiermee standaard geen witmeel en suiker eet, wat zeker prima is. Maar ook hier geld weer 
dat je zelf moet uitzoeken in hoeverre het bij jou past. 

Persoonlijk ben ik er van overtuigd dat gezond eten inhoud: 



Nieuwsbrief 41                                                         LIPV Pagina 23 

Vers en zuiver eten zonder toevoegingen, dus niets uit pakjes en zakjes die vaak vol zitten met 
kunstmatige toevoegingen. 

Over suiker is zo langzamerhand iedereen het wel eens dat het ongezond is. 

Helemaal koolhydraten schrappen zou ik persoonlijk niet doen, maar suiker en witmeel  
schrappen, lijkt me een goede keuze.  

Persoonlijk drink ik geen melk maar ik neem wel Griekse of Turkse yoghurt, kefir (zelf maken) en 
af en toe karnemelk. 

Wat mij goed helpt is te proberen altijd lekker te eten. Kiezen voor volle en zuivere producten 
(geen pakjes en zakjes)  en koken met aandacht en liefde. 

En ja, af ten toe iets eten wat minder gezond is, hoort er ook bij. Zolang dit af en toe is,  moet dit in 
mijn ogen kunnen.   Tilly 

 

Gezonde dranken 

Citroenwater 

Een groot glas citroenwater op een lege maag is zeer doeltreffend om de lever te zuiveren en 
ontgiften. Prima begin van de dag. 

Citroenen worden al eeuwenlang geroemd om de vele voordelen die ze bieden voor de 
gezondheid. De twee voornaamste van deze voordelen zijn de sterke antibacteriële en antivirale 
vermogens, die de citrusvruchten hebben en hun vermogen het immuunsysteem te 
stimuleren. Citroensap staat tevens bekend als hulpmiddel bij gewichtsverlies, omdat het de 
spijsvertering bevordert en de lever reinigt. 

Citroenen bevatten een grote verscheidenheid aan voedingsstoffen. Zo bevatten de gele vruchten 
citroenzuur, calcium, magnesium, vitamine , bioflavonoїden, pectine en limoneen – deze stoffen 
bevorderen de immuniteit en gaan infecties tegen. Hieronder volgen de 10 voordelen van het elke 
ochtend drinken van warm citroenwater. 

Hoe bereid ik warm citroenwater? 

Voor het maken van citroenwater zou je gezuiverd water moeten gebruiken en het water moet 
warm zijn, maar niet heet. Gebruik geen koud water! Het lichaam doet er langer over om koud 
water te verwerken en verbruikt daarbij meer energie dan bij het verwerken van warm 
water. Gebruik altijd verse of indien mogelijk organische citroenen, nooit citroensap uit een flesje. 
Pers het sap van een halve citroen uit in een glas warm water en drink het in de ochtend zodra je 
opstaat op een lege maag. 

 

Voordelen van citroensap en warm water 

1. Het bevordert de spijsvertering 

Citroensap helpt ongewenste materialen en gifstoffen uit het lichaam te drijven. Door de atomische 
samenstelling, die lijkt op de atomische samenstelling van speeksel en het chloorzuur van 
digestieve sappen, helpt het de lever bij het produceren van gal, een zuur dat nodig is voor 
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de spijsvertering. Citroenen zijn ook rijk aan mineralen en vitamines en helpen gifstoffen in het 
spijsverteringskanaal af te breken. De verteringseigenschappen die citroensap heeft, helpen 
symptomen van een slechte spijsvertering te verzachten – symptomen zoals brandend maagzuur, 
oprispingen en een opgeblazen gevoel in de onderbuik. Het Amerikaanse Kankerinstituut raadt 
kankerpatiënten aan warm citroenwater te drinken om de darmbeweging te stimuleren. 

2. Door de urine afdrijvende eigenschappen reinigt het je systeem 

Citroensap draagt bij aan het uitdrijven van ongewenste stoffen, omdat je van citroenen vaker 
moet plassen. Zodoende worden gifstoffen sneller uit het lichaam vrijgelaten wanneer je 
citroenwater drinkt, wat ervoor zorgt dat je urinewegen gezond blijven. Het citroenzuur in citroenen 
helpt de functie van leverenzymen te maximaliseren, dit stimuleert de lever en bevordert ontgifting. 

3. Het stimuleert je immuunsysteem 

Dankzij de hoeveelheid vitamine C die citroenen bevatten, zijn ze erg behulpzaam bij het 
versterken van je immuunsysteem. 

Citroenen zijn rijk aan vitamine C. Deze vitamine is ideaal wanneer je vecht tegen een 
verkoudheid. Citroenen zitten ook bomvol kalium, wat de hersenen en het zenuwstelsel stimuleert. 
Kalium helpt bovendien de bloeddruk te reguleren. Het ascorbinezuur (vitamine C) dat in citroenen 
zit, heeft een ontstekingsremmend effect en wordt gebruikt als ondersteuning bij astma en andere 
ademhalingsproblemen. Daarnaast verbetert het de opname van ijzer in het lichaam. IJzer speelt 
een belangrijke rol in het immuunsysteem. Citroenen bevatten ook saponinen, die anti-microbiële 
eigenschappen hebben, die je beschermen tegen verkoudheid of griep. Nog een andere reden om 
deze vrucht in je dieet op te nemen: citroenen helpen de hoeveelheid speeksel die het lichaam 
produceert te verminderen. 

4. Het balanceert de pH-waarde 

De pH-waarde van je lichaam is van levensbelang en alkalische voeding houdt deze waarde in 
balans. En laat citroenen nu net één van de meest alkalische voedingsmiddelen zijn, die er 
bestaan. Hoewel het duidelijk is dat ze veel zuur bevatten, hebben ze zodra ze in ons lichaam 
terechtkomen een alkalische werking. In tegenstelling tot wat ook wel geloofd wordt, verhoogt 
citroenzuur de zuurgraad in het lichaam niet zodra het is gemetaboliseerd. Citroenen bevatten 
evenveel citroenzuur als ascorbinezuur. Dit is een zwak zuur, dat gemakkelijk opgenomen wordt in 
het lichaam en er zodoende voor zorgt dat het mineraalgehalte in citroenen het bloed kan 
alkaliseren. Je loopt alleen kans om ziek te worden als het lichaam een te lage pH-waarde en dus 
een te hoge zuurgraad heeft. Het regelmatig drinken van citroenwater zal helpen de zuurgraad in 
het lichaam te verlagen. Hieronder valt ook het urinezuur in de gewrichten, wat één van de 
voornaamste oorzaken is van pijn of zwellingen. 

5. Het zuivert de huid 

Naast het reinigen van je gezicht is citroensap ook ideaal om je handen mee te wassen of te 
gebruiken bij een vettige huid. 

Vitamine C helpt, net als andere antioxidanten, rimpels en donkere vlekken te verminderen en 
vecht tegen vrije radicalen. De alkalische aard van vitamine C is van belang voor een gezonde, 
stralende huid en doodt bacteriën waarvan bekend is dat ze acne kunnen veroorzaken. Je kunt 
citroensap zelfs direct aanbrengen op littekens of ouderdomsvlekken om er voor te zorgen dat ze 
minder zichtbaar worden. Omdat citroenwater gifstoffen uit het bloed verwijdert, kun je het zowel 
inwendig als uitwendig effectief toepassen. Het natuurlijk hoge gehalte aan vitamine C in citroenen 
verjongt de huid van binnenuit. 
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6. Het geeft je energie en verbetert je stemming 

De energie die mensen krijgen van voedsel is afkomstig uit de atomen en moleculen waaruit dit 
voedsel is opgebouwd. Wanneer positief geladen ionen, die in voedsel zitten in het 
spijsverteringskanaal terecht komen, krijgen ze te maken met negatief geladen ionen. Hieruit komt 
een reactie voort. Citroenen zijn één van de weinige soorten voedsel, die meer negatief geladen 
ionen bevatten, waardoor je lichaam meer energie krijgt wanneer deze ionen in het 
spijsverteringskanaal terechtkomen. De geur die citroenen hebben draagt ook energie verhogende 
eigenschappen in zich. De geur van citroensap kan je stemming verbeteren en je geest 
leegmaken. Citroensap kan ook helpen angstige gevoelens en depressie te verminderen. 

7. Het bevordert genezing 

Het ascorbinezuur (vitamine C) dat in citroenen aanwezig is, bevordert genezing en is een 
essentiële voedingstof voor het behouden van gezonde botten en gezond bindweefsel en 
kraakbeen. Zoals we eerder al aangaven heeft vitamine C ook ontstekingsremmende 
eigenschappen. Vitamine C is over het algemeen een essentiële voedingsstof voor het behouden 
van een goede gezondheid en een goed herstel van stress of verwondingen. 

8. Het verfrist de adem 

Citroen, munt of yoghurt zijn allemaal goede middelen om van een slechte adem af te komen. 

Naast het verfrissen van de adem, werken citroenen ook verzachtend bij kiespijn en ontstoken 
tandvlees. Onthoud wel dat citroenzuur kan leiden tot tanderosie. Daarom is het verstandig om 
eerst je tanden te poetsen voordat je citroenwater drinkt of even te wachten als je graag na het 
drinken je tanden wilt poetsen. Je kunt ook na het drinken van citroenwater je mond spoelen met 
wat gezuiverd water. 

9. Het hydrateert je lymfensysteem 

Warm citroenwater ondersteunt het immuunsysteem, doordat het je lichaam hydrateert en 
het vocht dat het lichaam verloren heeft vervangt. Wanneer je lichaam niet genoeg vocht 
binnen heeft gekregen, kun je last krijgen van bijverschijnselen, zoals een vermoeid of slap gevoel, 
verslechterde immuunfuncties, constipatie, verminderde energie, lage of hoge bloeddruk, 
slaaptekort, gebrek aan mentale helderheid etc. 

10. Het helpt bij het afvallen 

De vermagerende werking van citroenen is alom bekend en wordt zeer gewaardeerd. De vrucht is 
uitstekend voor ontgifting en het verminderen van inflammatie. Het bevat een hoop vitamine C, die 
antioxidatieve eigenschappen heeft. 

Witte thee Deze thee wordt aangeraden omwille van de bloedzuiverende effecten, die ervoor 
zorgen dat vet niet opgeslagen wordt in bepaalde delen van het lichaam. Daarnaast vermijdt witte 
thee ook, dat cholesterol zich ophoopt in je bloed. 

Groene thee is erg rijk aan antioxidanten. Daarnaast stilt het je hongergevoel aanzienlijk, wat erg 
belangrijk is voor mensen die gewicht willen verliezen, want het zorgt ervoor dat je vanzelf minder 
gaat eten zonder het gevoel te krijgen dat je een opoffering maakt. Groene thee vermindert ook 
stress en zorgt voor een kalme en ontspannen houding bij de mensen die het regelmatig drinken.  

Gemberthee Thee gemaakt van gember helpt op een natuurlijke en doeltreffende manier vet te 
verwijderen, dat zich anders zou opstapelen in het lichaam, en verbetert ook de spijsvertering. Het 
is daarnaast ook een grote hulp bij het vermijden van ademhalingsziektes 
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Citroensap met munt, gember en komkommer Ken je het geheim van citroen, gember, munt en 
komkommer? Het maakt je maag platter en het is heerlijk! Door de combinatie van deze 
reinigende en ontstekingsremmende ingrediënten kunnen we de spijsvertering verbeteren en 
vet verbranden gedurende de dag. 

Gebruik dit middel tot 10 dagen per maand, altijd in de ochtend op een lege maag. Als je graag 
een meer intensieve behandeling wilt om een platte buik te krijgen in plaats van het bereiden van 
één glas in de ochtend, maak dan een liter om te drinken gedurende de dag. Het is makkelijk en 
goedkoop. Je hoeft alleen maar consequent te zijn en dit middel aan te vullen met 
lichaamsbeweging en de juiste voeding. 

Hoe maak ik een drankje van citroen, munt en komkommer? 

Je hebt de volgende ingrediënten nodig: 

• Een komkommer, geschild en gesneden. 
• Het sap van een citroen. 
• Een kopje water (250 ml). 
• 10 gram pepermunt. 
• Een eetlepel vers geraspte gember. 
Begin met het maken van thee met de munt. Voeg het citroensap en de gember toe. 
Maak komkommer tot een sap in een blender en voeg het citroensapmengsel toe. Makkelijk toch? 
Voeg enkele ijsblokjes toe voor een heerlijk verfrissend drankje. Probeer het eens! 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Kokos – havermout koekjes volgens Ralph Moorman 
Ingrediënten  

100 gr havermout 2 dl water 
kaneel 
2 eieren 
1 flinke el kokosolie  
handje gojibessen (evt. vervangen door biologische rozijnen) 
gemalen kokos  

Bereidingswijze  

Kook het water. Doe havermout en de gojibessen in een grote kom en schenk er kokend 
water erover heen. 
Laat 20 minuten staan.  
Verwarm de oven ondertussen voor op 190 graden.  
Doe dan de kaneel, kokosolie en eieren bij de havermout en gojibessen en meng het goed. 
Vervolgens schep je het mengsel in muffinvormen.  
Zet het ongeveer 25 minuten in de oven.  

Kan als traktatie bij de thee maar ook als ontbijt. 
Ook handig om mee te nemen naar kantoor of bij een dagje uit. 

 

===================================================================== 
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Stresshormonen: wat zijn de effecten?  
Wat doet dit bij een Lipoedeempatiënt? 

 

Het is algemeen bekend dat onze huidige levensstijl mensen steeds vaker te maken hebben met 
stress. Dit kan komen door werk, deadlines maar ook het gebruik van mobiele telefoons en het 
altijd maar bereikbaar zijn. 

Deze toegenomen druk zorgt ervoor dat je lichaam stresshormonen aanmaakt, de reactie van het 
lichaam op overmatig veel druk is hetzelfde als de reactie op gevaar. Daarom ga ik je in dit artikel 
meer vertellen over het mechanisme van het lichaam, welke hormonen worden aangemaakt en 
wat uiteindelijk het gevolg daarvan is op je gezondheid, want als je lichaam stresshormonen blijft 
aanmaken heeft dat grote negatieve gevolgen op je gezondheid! 

 

Stressmechanisme 

De mens heeft van nature een mechanisme waardoor bij gevaar het lichaam overschakelt naar de 
bekende “vecht of vlucht” modus. Je hersenen registreren gevaar en daardoor maakt je lichaam 
extra hormonen aan die je in staat stellen om adequaat op het dreigende gevaar te reageren. 

Normaal gesproken zijn de processen in je lichaam gericht op het opnemen van voedingstoffen 
door je spijsvertering, het immuunsysteem dat je beschermt tegen ziektes en natuurlijk het 
aanmaken van nieuwe cellen en het onderhouden van bestaande cellen. 

In de gevaarmodus worden al deze processen die gezamenlijk voor zorgen dat jij gezond blijft naar 
de achtergrond geschoven. Door de stress denkt het lichaam dat er acuut gevaar is, daarbij treden 
hele andere processen in werking. 

De prioriteit ligt nu bij overleven daarom produceert je lichaam grote hoeveelheden 
stresshormonen. Hierdoor worden je reflexen gestimuleerd, je bloeddruk en hartslag gaan 
omhoog, eiwitten en glycogeen in je spieren worden omgezet in glucose zodat je extra energie 
hebt om te ontsnappen. 

Ook komen er stoffen vrij waardoor je vrijwel geen pijn voelt, zodat je ondanks letsel uit de 
gevaarlijke situatie kunt ontkomen. 

Bij reëel gevaar kan dit het verschil maken tussen leven en dood. Echter tegenwoordig belandt het 
lichaam vaker in de noodsituatie door stress. Hierdoor wordt je lichaam en geest te zwaar belast. 
Het systeem van vecht of vluchten is door de evolutie zo gemaakt voor noodsituaties. 

Het is dus een mechanisme dat niet is gemaakt om altijd op vechten/vluchten modus te staan! 

Stresshormonen 

Dit overlevingsmechanisme wordt ingeschakeld door middel van afgifte van drie belangrijke 
hormonen, te weten Adrenaline, Noradrenaline en Cortisol 

Adrenaline 

Adrenaline is een neurotransmitter en hormoon dat wordt aangemaakt in de bijnieren en heeft een 
aantal effecten op je lichaam zoals een snellere hartslag en een hogere bloeddruk. Een ander 
effect van het vrijkomen van adrenaline is dat de toevoer van bloed in je lichaam verandert: er gaat 
meer bloed naar je spieren en je hart, er gaat minder bloed naar je huid en je ingewanden. De 
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bronchiën in je longen verwijden zodat je meer zuurstof kunt inademen. 

Adrenaline zorgt er ook voor dat de aanmaak van spijsverteringssappen vermindert. Het zet je 
spijsvertering op een laag pitje zodat de energie die je normaal gebruikt voor het verteren van 
voeding wordt omgeleid naar je spieren en hersenen. Ook zorgt het ervoor dat je zenuwstelsel 
“sneller” gaat werken. Doordat het adrenalinegehalte in je lichaam sterk stijgt komt de 
energievoorraad die je lichaam heeft opgeslagen in je lever en spieren in de vorm van glycogeen 
vrij, hierdoor stijgt de hoeveelheid glucose in je bloed sterk. 

 
Noradrenaline 

Noradrenaline is ook een neurotransmitter en hormoon dat wordt aangemaakt in de bijnieren en 
ook deze stof komt bij stress in grote hoeveelheden vrij in je lichaam. De effecten van 
noradrenaline zijn min of meer vergelijkbaar met de effecten van adrenaline; het vermindert de 
bloedtoevoer naar je organen, het remt je spijsvertering en zorgt ervoor dat er meer bloed naar je 
hersenen gaat en je zenuwstelsel gaat in supermodus. 

 
Cortisol 

Het derde stresshormoon dat door je lichaam wordt aangemaakt als gevolg van stress is cortisol; 
het komt vrij als gevolg van het vrijkomen van adrenaline en noradrenaline. 

Dit hormoon heeft als doel om het directe vrijkomen van energie door omzet van glucogeen door 
de andere stresshormonen op te vangen en het lichaam na de directe schok weer terug te brengen 
in een situatie waarin je lichaam weer in balans is. 

De energie die daarvoor nodig is wordt gecreëerd doordat de eiwitten in je spieren worden 
afgebroken en omgezet in aminozuren, deze aminozuren kunnen weer worden omgezet in 
glucose. Ook corstisol heeft het effect dat de bloedsuikerspiegel sterk stijgt. 

Een ander effect van cortisol is dat dit hormoon ervoor zorgt dat je immuunsysteem tijdelijk wordt 
uitgeschakeld en je spijsvertering wordt vertraagd. De energie die het immuunsysteem normaal 
gesproken gebruikt wordt nu omgeleid en ingezet om te herstellen van de directe aanslag op het 
evenwicht in je lichaam door de afgifte van adrenaline en noradrenaline. 

Lichamelijke Effecten van stresshormonen 

De effecten op lange termijn is dat doordat je voortdurend stresshormonen aanmaakt het lichaam 
constant de focus verlegt op directe energiebehoefte en het opvangen van de impact op het 
lichaam, in plaats van zich bezighouden met het gezond houden van de cellen. 

De directe energie die steeds vrijkomt in je lichaam zorgt er op de eerste plaats voor dat er veel 
extra insuline moet worden aangemaakt om de bloedsuikerwaarden weer normaal te krijgen. 
Hierdoor kan diabetes type 2 ontstaan. 

Op de tweede plaats loop je door de verhoogde bloeddruk en hartslag verhoogd risico op hart-en 
vaatziekten zoals bijvoorbeeld een hartaanval of een beroerte. 

Tekorten ontstaan in de systemen waar de energie weggehaald wordt. 

Je huid verslechtert, je krijgt bijvoorbeeld problemen zoals acne. Je immuunsysteem en 
spijsvertering gaan slechter functioneren waardoor je je zwak en vermoeid voelt en vatbaar voor 
ziektes wordt. Ook zijn problemen met het libido of een ontregeling van de menstruatiecyclus en 
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verminderde vruchtbaarheid typische gevolgen van langdurige stress. 

 Een ander gevolg van constante stress is dat je aan de ene kant een afbraak krijgt van spieren 
doordat glycogeen en eiwitten worden afgebroken, maar juist het vet blijft. 

Met name cortisol speelt daarin een belangrijke rol omdat dit hormoon de groei van 
vetcellen bevordert. 

 

Psychologische effecten 

Andere problemen die je door de constante aanmaak van stresshormonen kunt krijgen zijn met 
name dat je je psychisch steeds minder goed gaat voelen, dit kan zich uiten in dat je je constant 
opgejaagd voelt en agressief reageert, maar bij anderen uit dit zich in de vorm van een depressie 
of burn-out. 

hoe je het went of keert uiteindelijk zal stress zowel lichamelijk als geestelijk zijn tol eisen. 

Conclusie: 

Nu je weet waarom dat stress zo ongezond voor je is omdat je lichaam altijd op stress  zal 
reageren op stress door in de vecht/vlucht modus te gaan. Als deze stresshormonen voor langere 
tijd worden aangemaakt heeft dat altijd een negatieve invloed op je gezondheid. 

Dit komt omdat het overlevingsmechanisme altijd een korte termijn reactie is die veel energie kost, 
energie die je op lange termijn tekort gaat komen. 

Daarom is het zo belangrijk dat jij goed op jouw gezondheid past en je niet laat overspoelen met 
stress. Daarnaast is het belangrijk dat je actief leert omgaan met de stress die je wel in je leven 
hebt. 

Dit kun je op verschillende manieren doen, je kunt aan de ene kant meer aan 
ontspanningstechnieken werken om zo voor een ontspannen en uitgeruste geest te zorgen. Aan 
de andere kant kun je gaan sporten of wat vaker een rondje te lopen, lichamelijke activiteiten zijn 
ook een goede manier om stress te verminderen. Soms kan het ook nodig zijn bepaalde keuzes te 
maken in je leven. Zit je vast in een relatie die alleen nog maar stress geeft? Geen zin om te 
sporten? Een baan die zeer stressvol is? Probeer voor jezelf te bedenken wat je nodig hebt om die 
situatie te verbeteren. Je bent het waard! Heb je hulp nodig? Dit is normaal. Zoek iemand die je de 
hulp kan bieden die je nodig hebt. Investeer in jezelf. 

De laatste tip die ik je kan geven om te zorgen dat je goed bestand bent tegen stress is misschien 
wel de belangrijkste en dat is voldoende slaap! 

Geschreven door dhr. Boekhorst en LIPV; Bron: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1361287/ 
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                        Dry Brushing oftewel Borstelmassage 
																															De	borstelmassage	is	een	oude	therapie	in	een	nieuw	jasje.	

	

											De	Techniek	van	het	‘droog	borstelen’								Wist	je	het	bestaan?	

	

In	Amerika	wordt	deze	techniek	vaak	aangeraden	aan	Lipoedeempatiënten!	

	

Dat	de	huid	het	grootste	belangrijkste	uitscheidingsorgaan	is	in	het	lichaam	en	is	
verantwoordelijke	is	voor	de	dagelijkse	¼	deel	van	de	ontgifting	van	het	lichaam?	

Dat	de	huid	dagelijks	meer	dan	één	pond	afvalzuren	elimineert	bij	de	gemiddelde	volwassene:	het	
grootste	deel	door	de	zweetklieren?		

Dat	de	huid	ook	wel	onze	derde	nier	genoemd	wordt?		

Dat	de	huid	één	derde	van	al	ons	bloed	ontvangt	in	het	lichaam?		

Dat	de	huid	de	laatste	is	om	voedingsmiddelen	van	het	lichaam,	te	ontvangen	maar	de	eerste	is	
om	tekenen	van	onevenwichtigheid	of	deficiëntie	te	tonen?		

	

De	ontgifting	wordt	uitgevoerd	door	een	aantal	organen,	klieren,	en	vervoerssystemen,	met	
inbegrip	van	de	huid,	de	darm,	de	nieren,	de	lever,	de	longen,	het	
lymfatische	systeem,	en	de	slijmvliezen.	De	techniek	van	het	droog	
borstelen	stimuleert	ontgifting	via	de	huid.		

Het	droog	borstelen	is	een	manier	om	in	alle	bovengenoemde	organen	
de	ontgifting	te	bevorderen	omdat	het	een	zachte	interne	massage	
geeft.	

Het	droog	borstelen	werd	geadviseerd	door	de	Finse	Dr.,	Paavo	Airola	
voor	zijn	patiënten	30	jaar	geleden	en	is	nog	vandaag	populair	in	
Europese	kuuroorden	en	vele	hedendaagse	centra	voor	
kankerbehandeling.		

Wat	u	nodig	hebt	voor	het	droog	borstelen:	

Gebruik	een	zachte	natuurlijke	vezelborstel	met	een	lang	handvat,	
zodat	u	alle	gebieden	van	uw	lichaam	kunt	bereiken.	Met	een	
verwijderbare	borstel	met	een	riem	voor	uw	hand	is	een	goede	
keus.	
Een	(bad)borstel	is	in	de	meeste	drogisterijen	gewoon	te	koop	
voor	een	paar	euro.	Ook	op	internet	zijn	winkels	die	borstels	als	
deze	verkopen.	

Voordelen	van	het	Droog	Borstelen	

1.	Verwijdert	cellulitis		
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2.	Reinigt	het	lymfatische	systeem		

3.	Verwijdert	dode	huidcellen		

4.	Versterkt	het	immuunsysteem		

5.	Bevordert	de	hormoon	en	de	olieproducerende	
klieren		

6.	Versterkt		de	huid	en	gaat	het	voortijdig	
verouderen	tegen	

7.	Stimuleert	de	spieren		

8.	Bevordert	de	bloedsomloop		

9.	Verbetert	de	functie	van	het	zenuwstelsel		

10.	Helpt	de	spijsvertering	

11.	En	het	is	gemakkelijk,	goedkoop	en	
stimulerend!		

	

Het	gehele	lichaam	kan	geborsteld	worden,	altijd	
met	meerdere	bewegingen	richting	de	hartstreek.		
Er	wordt	alleen	gebruik	gemaakt	van	een	schone	
droge	borstel.	Geen	creme,	olie		of	iets	dergelijks	gebruiken	tijdens	het	borstelen.	

Je	kunt	het	beste	beginnen	bij	je	voeten.	

Dagelijks	maximaal	één	keer	het	gehele	lichaam.	

Droog	borstelen	doe	je	voordat	je	gaat	douchen,	zodat	je	daarna	tijdens	het	douchen	de	
afvalstoffen	weg	kunt	spoelen	

Vergeet	ook	niet	goed	te	borstelen	in	de	gebieden	waar	de	lymfeknopen	zich	bevinden.	Een	goede	
stimulans	voor	uw	lymfeknopen/lymfevaten.		

Enkele	verzorgingstips	bij	het	droog	borstelen	

• Spataders	en	couperose	niet	borstelen.		
• Overdreven	gebruik	moet	vermeden	worden.	Ook	niet	doen	als	je	het	koud	of	heel	warm	hebt.		
• Een	droge	borstelmassage	wordt	best	’s	morgens	gedaan.	’s	Avonds	stimuleert	dit	teveel	de	

bloedsomloop	en	kan	tot	gevolg	hebben	dat	je	slechter	inslaapt.		
• Niet	te	krachtig	borstelen.	Bedoeling	is	een	verbeterde	huiddoorbloeding.	Er	mogen	geen	strepen	

op	de	huid	ontstaan.		
• Dagelijks	droog	borstelen	moet	je	bij	een	gevoelige	dunne	huid	zeer	zacht	uitvoeren.	Eventueel	

daar	om	de	andere	dag	borstelen.	
• Vergeet	je	hoofdhuid	niet:	100	borstelbeurten	per	dag	zijn	de	beste	verzorging	voor	het	“orgaan”	

haarbodem	en	voor	de	haren.	
De	hoofdhuid	is	zeer	rijk	aan	klieren	met	ongeveer	200	zweetklieren	per	cm2	en	ca.	100.000	
talgklieren.	Het	borstelen	versterkt	de	doorbloeding	en	daarmee	de	reiniging,	de	regeneratie	van	
de	haarbodem	en	de	haargroei,	verdeelt	verder	de	talg	van	de	hoofdhuid	in	het	haar,	de	
eenvoudigste	en	natuurlijkste	haarverzorging.	
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Is de sportschool niet aan jou besteed? 

Geeft helemaal niet. Er zijn mogelijkheden genoeg om te bewegen. 

     Via onderstaande link kun je een filmpje bekijken van vlotte oefeningen in een stoel.	

	     www.youtube.com/watch?v=4SEE-dCoQgc	

	     Als het niet lukt de link te openen, kun je op You Tube zoeken op: Paul Eugene, chair exercises.	

     Kiezen voor de chair fitness workout.    		

     Er staan meerdere filmpjes op van hem, het ene sneller dan het andere. De chair fitness workout is vlot,  
     en goed te doen denk ik.   Blijf vooral luisteren naar je lichaam en ga er niet meteen dagelijks mee aan de slag. 
     De duur van het filmpje is 10 minuten.     Succes! En laat je blij maken door deze aanstekelijke Paul en zijn muziek. 

	

	

Denkt	u	nou	écht	dat	de	farmamafia	het	niet	weet?		Door	dr.	G.	Lenkei	

Het	is	belangrijk	te	beseffen	dat	volkeren	die	over	een	natuurlijke	gezondheid	beschikken,	patiënten	die	dr.	
Matthias	Rath's	therapie	toepassen	en	mensen	die	mijn	adviezen	volgen,	veel	vitaminen,	mineralen	en	
spoorelementen	binnen	krijgen,	tenminste	veel	meer	dan	volgens	onze	huidige	standaarden.		
Zijn	al	deze	mensen	soms	raar?			 

Reguliere	geneeskunde	weet	wel	beter		
Het	lijkt	mij	logischer	om	al	die	mensen	die	het	belang	van	vitaminen	en	mineralen	kennen,	maar	nog	
steeds	proberen	gezond	te	blijven	op	een	heel	lage	dosis	micronutriënten,	als	de	rare	types	te	
bestempelen.	
Zij	die	niet	van	hun	geloof	af	te	praten	zijn,	zouden	eens	goed	naar	de	wetenschappelijke	resultaten	
moeten	kijken	die	van	de	reguliere	geneeskunde	zelf	afkomen.	
	
Aderverkalking	&	Vitamine	E		
In	The	Lancet,	een	van	de	meest	prestigieuze	medisch-wetenschappelijke	tijdschriften	ter	wereld,	van	
maart	1996	is	een	onderzoek	gepubliceerd	dat	uitgevoerd	is	door	een	onderzoeksteam	uit	Cambridge.	
Daaruit	blijkt	dat	een	dagelijkse	inname	van	400-	800	eenheden	vitamine	E	de	frequentie	van	hartaanvallen	
vermindert	bij	patiënten	met	arteriosclerose	van	de	kransslagaders.	

Vitaminen	B	als	Pijnstillers	
Een	ander	officieel	artikel	vermeldt	dat	vitaminen	van	de	B-groep	met	succes	als	pijnstillers	gebruikt	
kunnen	worden.	

Kanker	&	Vitamine	A	
Weer	een	ander	artikel	vermeldt	dat	grote	hoeveelheden	vitamine	A	de	gesteldheid	
van	kankerpatiënten	aanzienlijk	kunnen	verbeteren.	
Het	onderzoek	toont	ook	aan	dat	het	risicoloos	is	om	zeer	hoge	doses	toe	te	dienen.	
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Zonnebrand	&	Vitamine	C		
Een	ingenieus	onderzoek	toont	aan	dat	mensen	die	gedurende	acht	dagen	2	gram	vitamine	C	en	1000	
eenheden	vitamine	E	gebruiken	in	een	solarium	minder	last	van	zonnebrand	hebben	dan	mensen	die	geen	
vitaminen	gebruiken.	
	
Prostaatkanker	&	Vitamine	E	
Een	ander	wetenschappelijk	artikel	stelt	dat	slechts	50	eenheden	vitamine	E	de	frequentie	van	
prostaatkanker	in	de	onderzochte	populatie	aanzienlijk	vermindert.	
Vijftig	eenheden	is	helemaal	niet	veel,	maar	het	is	nog	altijd	vijf	keer	zoveel	als	de	ADH	
(Aanbevolen	Dagelijkse	Hoeveelheid)	van	het	farmaceutisch	kartel.	
	
Alzheimer	&	Vitamine	B1	
Zelfs	bij	een	dermate	ernstige	aandoening	als	dementie	als	gevolg	van	Alzheimer	kunnen	bij	gebruik	van	
grote	hoeveelheden	vitamine	B1	(3000	milligram	per	dag)	verbeteringen	geboekt	worden.	
	
Diabetes	&	Vitamine	C	
Italiaanse	onderzoekers	ontdekten	dat	een	halve	gram	vitamine	C	twee	maal	daags	de	gesteldheid	van	
oudere	diabetici	verbeterde.	
	
Ademhalingstelsel	&	Vitamine	A,	C	en	E	
Amerikaanse	wetenschappers	stelden	vast	dat	er	een	verband	bestaat	tussen	de	gezondheid	van	het	
ademhalingsstelsel	en	de	inname	van	vitamine	A,	C	en	E.	
	
Arteriosclerose				&	Foliumzuur	+	Vitamine	B6	
Artsen	in	Cleveland	deden	de	bevinding	dat	lage	bloedgehaltes	aan	foliumzuur	en	vitamine	B6	de	kans	op	
arteriosclerose	verhoogden.	
	
Staar	+	Vitamine	C	
Een	Amerikaans	medisch	tijdschrift	publiceerde	een	artikel	dat	aantoont	dat	oudere	mensen	die	gedurende	
lange	tijd	vitamine	C	nemen	minder	vaak	last	hebben	van	staar	dan	mensen	die	geen	ascorbinezuur	
gebruiken.	
	
Uitputting	+	Vitamine	B1	
Japanse	wetenschappers	konden	de	uitputting	van	atleten	verlichten	door	hen	100	milligram	vitamine	
B1	toe	te	dienen.	
Dit	is	een	veel	hogere	dosis	dan	de	officieel	aanbevolen	hoeveelheid	van	1,5	milligram	per	dag.	
	
Wondgenezing			&	Foliumzuur	+	Vitamine	C	
Anderen	ontdekte	dat	wonden	sneller	genezen	als	de	patiënt	dagelijks	hoge	doses	vitamine	C	(1000–3000	
milligram	per	dag)	en	foliumzuur	(200–900	milligram	per	dag)	toegediend	krijgt.	
	
Immuunsysteem	&	Vitamine	E	
Medische	onderzoekers	ontdekten	dat	hoge	doses	vitamine	E	het	functioneren	van	het	immuunsysteem	bij	
ouderen	verbeterden.	
	
Botbreuken	&	Vitamine	D	
In	een	boeiend	experiment	werd	aangetoond	dat	extreem	hoge	doses	vitamine	D	(100.000	eenheden)	die	
vier	keer	per	maand	werden	toegediend	de	frequentie	van	botbreuken	verminderden	onder	de	
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testpopulatie	bestaande	uit	personen	van	65	jaar	en	ouder.	
Deze	hoge	doses	werden	veilig	bevonden.	De	ADH	is	400	eenheden.	

Kransslagaders	&	Vitamine	B6	
In	1998	publiceerde	het	vermaarde	tijdschrift	JAMA	(Journal	of	the	American	Medical	Association)	een	
onderzoek	waarin	werd	aangetoond	dat	toediening	van	vitamine	B6	in	doses	die	de	ADH	overschrijden	een	
belangrijke	rol	kan	spelen	in	de	preventie	van	aandoeningen	van	de	kransslagaders.	

Cholesterol	&	Vitamine	B3	
Ook	verscheen	in	de	JAMA	dat	grote	hoeveelheden	niacine	(vitamine	B3)	cholesterolverlagende	
geneesmiddelen	(zoals	de	eerder	genoemde	statinen	en	fibraten)	kunnen	vervangen.	Amerikaanse	
wetenschappers	toonden	aan	dat	hoge	doses	vitamine	E	(2000	eenheden	per	dag)	de	gesteldheid	kunnen	
verbeteren	van	mensen	die	lijden	aan	het	syndroom	van	Alzheimer.	Deze	hoeveelheid	is	200	keer	hoger	
dan	de	officieel	geadviseerde	dagelijkse	hoeveelheid	(10	eenheden	per	dag).	
Uit	bevindingen	van	onderzoekers	bleek	dat	dergelijke	hoeveelheden	veilig	zijn,	zelfs	over	een	periode	van	
bijna	2	jaar.	

Geheugen,	leerproblemen			&	Vitamine	E		
Het	kan	voor	oudere	mensen	interessant	zijn	te	weten	dat	250–300	eenheden	vitamine	E	de	
geheugenproblemen	van	de	onderzoeksgroep	significant	verminderden.	En	het	goede	nieuws	voor	jonge	
mensen	is	dat	deze	dosis	leerproblemen	aanzienlijk	vermindert.	Farmamaffia	is	dus	op	de	hoogte!	

Deze	lijst	is	eindeloos.	Veel	vergelijkbare	wetenschappelijke	referenties	zijn	opgenomen	achter	in	het	boek	.	
'Censuur	-	Wat	u	niet	mag	weten	over	uw	gezondheid'	van	mij,	dr.	Gábor	Lenkei	

Het	farmaceutisch	kartel	is	zich	terdege	bewust	van	de	effectiviteit	van	vitaminen	en	andere	
voedingssupplementen.	
Ze	hebben	ervoor	gezorgd	dat	de	gemiddelde	mens	heel	weinig	over	dit	onderwerp	weet.		Wie	neemt	er	
dan	nog	medicijnen?	

	
De	volgende	substanties	zijn	uiterst	bedreigend	voor	het	farmaceutisch	kartel:	

–	vitaminen	
–	mineralen	
–	sporenelementen			

Ze	beschermen	onze	gezondheid.	Ze	voorkomen	en	genezen	ziekten.	

Als	dat	wijd	en	zijd	bekend	wordt,	wie	neemt	er	dan	nog	medicijnen?	

	

Uit	het	boek	'Censuur	-	Wat	u	niet	mag	weten	over	uw	gezondheid'	van	dr.	Gábor	
Lenkei	
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Lipoedeem	en	Liposuctie.	

1. Laat	je	altijd	goed	voorlichten.	
2. Besef	dat	het	een	pittige	ingreep	is	en	elke	ingreep	heeft	risico’s.	
3. Check	of	de	arts	in	het	BIG	register	staat.	
4. Check	reviews.	
5. Besef	dat	de	ervaring	van	de	een	niet	voor	jou	hoeft	te	gelden.	
6. Liposuctie	kan	je	zeker	helpen	maar	in	hoeverre	hangt	af	van	onder	andere	,	je	leeftijd,	het	

lipoedeem	stadium,	hoe	lang	je	lipoedeem	hebt,	je	gezondheid,	je	verwachtingen,	je	huid	
enz.		

7. Onderzoek	heeft	uitgewezen	dat	niet	iedereen	tevreden	is	na	een	liposuctie.	Dit	kan	te	
maken	hebben	met	te	hoge	verwachtingen	maar	ook	omdat	men	vind	dat	er	niet	genoeg	
vet	is	weggehaald,	de	contouren	nog	niet	zo	zijn	als	gewenst,	de	lipoedeem	heftiger	terug	
komt	op	een	andere	plaats.	Allemaal	dingen	om	in	je	overweging	mee	te	nemen.	

	

Bekende	namen	in	Liposuctieland:	

ü Dr.	Boonen	(Rotterdam)	
ü Dr.	Don	(Hengelo)	
ü Dr.	Schift	(net	over	de	grens	in	Duitsland,	is	Ned.	)	
ü Dr.	Habbema	(Bussum,	over	het	algemeen	voor	de	meeste	mensen	te	prijzig)	

Dr.	Boonen,	Dr.	Don	en	Dr.	Habbema	hebben	alle	drie	op	georganiseerde	dagen	van	de	LIPV	verteld	over	
wie	ze	zijn,	wat	ze	doen	en	hoe	ze	het	doen.			

	

Al eens een Tumeric Latte geprobeerd?  
Het is een van de hipste drankjes van deze tijd. Een Tumeric Latte maak je met kurkuma: 
geelwortel. Kurkuma bevat curcumine, een antioxidant waar veel onderzoek naar gedaan wordt. 
Het zou ontstekingsremmend en geneeskrachtig werken. Daarom wordt het ook al eeuwen 
gebruikt in de Indiase Ayurveda en de traditionele Chinese geneeskunde. Of het echt 
geneeskrachtig is weten we niet, maar Tumeric Latte is verslavend lekker. 
Verwarm een kop warme (amandel)melk is een steelpan (niet koken!). Voeg 1 theelepel vers 
geraspte kurkumawortel (of 1 theelepel kurkumapoeder), 1 kaneelstokje (of 1 theelepel 
kaneelpoeder), ½ theelepel vers geraspte gemberwortel (of gemberpoeder), 1 theelepel suiker (of 
honing) toe en roer goed om. Laat het geheel zachtjes warm worden. Is de melk helemaal warm, 
zeef dan de melk, zodat je de stukjes wortel eruit zeeft. Is de melk warm? Schenk in een glas en 
genieten maar en voeg voor meer pit eventueel nog een snufje zwarte peper toe. Of bestrooi de 
melk nog met wat kaneelpoeder als garnering. 
  
Tips 
• Wil je iets meer frisheid? Laat dan ook wat geraspte citroen- of limoenschil meetrekken in de 

melk. 
• Wil je een schuimige latte. Klop dan de melk (na het eventueel zeven) nog even goed met een 

melkopschuimer of een garde 
• Hoe langer je de melk laat trekken, hoe sterker de smaak is 
• Wil je een dikker latte? Verwarm dan 1 eetlepel kokosolie mee 
Liever geen suiker (of honing of agavesiroop etc)? Verwarm dan een gewelde dadel in stukjes mee 
om de melk wat zoeter te maken. Verwijder de dadel uit de melk of pureer hem	fijn met een 
staafmixer. 


