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Doelen na het tussentijds consult 

Wat heb je meegekregen, op welke gebieden, waar mag jouw aandacht extra op zijn? 

Voeding 

Mindset 

Gedrag 

Ontspanning 

Beweging 

 

Weekmenu lunch en diner 

Jij gaat deze week zelf je ontbijt gevarieerd invullen; jij gaat een planning maken! 

 

Vertering uitleg 

Heb je de video Supermarktsafari al gekeken? De video's van de recepten en de video 

over het hormoon serotonine dopamine? 

Opdracht 1 

Maak een foto van jouw planning met het ontbijt en plaats deze in de Facebookgroep. 

Vanaf deze week ga jij je ontbijtjes zelf inplannen. Vul de ontbijtjes in op het menu en de 

planner. Print de planner uit; deze staat op de facebookpagina  aan de rechterkant of 

gebruik het digitaal, wat jij makkelijk vindt. Na week 12 is het de bedoeling dat jij heel 

makkelijk zelf een gevarieerde, gezonde planning kunt maken die bij jou leefstijl past. 

Onbewust bekwaam noemen we dat. Dit heb je nodig om het te blijven doen. Misschien 

deed je het al. Heel goed bezig! Maar misschien ook niet en dan begin je vanaf vandaag! 

Natuurlijk moet je hier even tijd in investeren, maar dan heb je rust. Dan hoef je niet 

meer na te denken over wat eten we vandaag en dan verwatert het niet!  

Regelmatig hoor ik dat mensen het druk hebben en dat gezond leven moeilijk is omdat 

het veel tijd kost. Dit  is vaak een excuus om geen veranderingen te hoeven maken. Dus 

deze mag je bij de excuses zetten bij je opdrachten! Het is en kwestie van tijd investeren 

in jezelf en ja, die tijd is er wel. Het jezelf waard vinden, is genoeg om die tijd te vinden. 

Door gezonde voeding voel jij je lekkerder in je vel zitten.  Je energie neemt toe en dan 

ben je efficiënter  en kun je makkelijker en meer doen. 

Veel mensen zijn tijd kwijt aan social media (Facebook, Instagram), Google, tv kijken, op 

de telefoon zitten... Hou eens bij hoeveel tijd hieraan op gaat. Hier komen we in het 

programma nog op terug (digitale detox in een volgend werkboek). Maar ook perfecti-

onisme, overal bij willen zijn, te veel bezig met gedachten, te weinig loslaten. Moet de 

kamer echt 4 keer gedweild worden; ben jij echt een viespeuk als dat twee keer gebeurt? 
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Waarom zei die vriendin dat nou, om er na twee dagen achter te komen dat het heel an-

ders bedoelt was... en maar denken twee dagen lang. Pfff, heel vermoeiend. Zie werk-

boek van de eerdere weken bij het onderdeel over gedachten.  

Zoals je in de recepten ziet, geef ik tips voor drukke dagen! Maak de soepen op vrije 

dagen. Zorg dat je voor 2 dagen kookt, zodat je die dag alleen hoeft op te warmen. Zorg 

voor een goede planning en voorbereiding. Als je minder tijd hebt om gezond te koken, 

kun je kiezen voor diepvriesgroenten of voorgesneden groenten, enzovoorts. Je hoeft 

geen twee potten te koken zijn jouw gedachten... Maak aanpassingen. Denk in oplossin-

gen! 

Je hebt altijd goed - beter en best 
De ene keer is het goed en de volgende keer heel best! Alles beter dan ongezond eten. 

Dus, ik heb het druk mag naar de lijst van excuses. 

 

Opdracht 2 

Hoe ga jij de laatste weken in en waar ga jij je aandacht speciaal op richten/opletten? 

 

 Voeding Wat kan beter? Volg je de menu's, of zijn er nog  "excuses/smoesjes" om het 

niet te volgen? Ga plannen. Het is de bedoeling dat je dit blijft doen na deze twaalf 

weken, zodat je niet terugvalt in oude gewoontes. 

 

 Mindset & gedrag Wat heb je tot nu toe  geleerd over jezelf en wat heb je  toegepast  

om dit anders te gaan doen? Wat ga je doen om dit goed te houden? 

 

 Stress/ontspanning  Welke stappen heb jij al gezet  voor meer ontspanning? Wat heb 

je al bereikt door minder stress? Herken jij jouw kwaliteit en hoe het ook je valkuil is, en 

hoe blijf jij hier alert op? 

 

 Beweging Wat doe jij nu aan beweging? Ben jij hierover tevreden? 

 

 

Lees de theorie over beweging probeer dit uit op jou manier op jou niveau. Hoe voelt 

het en denk na wat bij jou past. 
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Bewegen krachttraining 

Krachttraining verhoogt je metabolisme gedurende de dag, wat helemaal top is; je hebt 

een naverbranding ook al ben je klaar met sporten. Krachttraining stimuleert endorfine, 

serotonine en dopamine in je brein, die voor een goed gevoel zorgen. Heb je stress, dan 

is het heerlijk om in beweging te komen. En zoals je weet verhoogt stress de bloed-

suikerspiegel en door in beweging te komen ga je het verwerken. Zit je tegen een 

burnout aan, ga dan geen zware trainingen doen, maar ga wandelen. En bouw het lang-

zaam op. 

 

Doe mee deze week voor bovenstaande voordelen! In weinig tijd maximaal resultaat  

waardoor je productiever en efficiënter wordt. 

 

Na je 35e verlies je ieder jaar spiermassa. Het is belangrijk dat je spiermassa behoudt. 

Suiker wordt ook opgeslagen in de spieren. Het is dus goed voor iedereen, maar ook bij 

bijvoorbeeld diabetici. 

 

Opdracht 3  

Dit gaan we deze week 3 keer per week doen!  Doe jij mee? Het duurt 10 minuten en je 

begint er de ochtend mee. 

 

Begin met simpel rustig joggen op de plaats    1 minuut   5 - 10 sec rust   

Springen jumping jacks zoveel als mogelijk   1 minuut  5 - 10 sec rust  

Squats        1 minuut    5 - 10 sec rust  

Dribbelen, heel snel!      1 minuut  5 - 10 sec rust  

Squats        1 minuut    5 - 10 sec rust  

Springen jumping jacks zoveel als mogelijk   1 minuut  5 - 10 sec rust  

 

Bouw het uit na verloop van tijd, of, wanneer jij een gevorderde sporter bent: 2 - 3 x per 

week krachttraining. Het hoeft niet met gewichten, dit kan ook met je eigen  lichaamsge-

wicht.  

 

Squats | Dippen | Opdrukken | Tegen de muur zitten | Matoefeningen | Lunges 

Blijf met de oefening doorgaan totdat je eigenlijk niet meer kunt en dat het pijn doet. En 

dan doe je er toch nog een paar! Pijn is fijn  

Het is niet dat zwaardere gewichten meer effect hebben, maar het gaat natuurlijk wel 

sneller. Je bent eerder op het punt dat je het niet meer kunt, dus kost minder tijd.  
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Sporten en bewegen is ook goed voor onze hersenen 

Is dit alles niets voor jou? Zoek altijd iets wat bij jou past! Dansen is bijvoorbeeld super; 

je beweegt, het is leuk en je moet passen eigen maken. Er zijn onderzoeken gedaan voor 

en na het dansen. Focussen verbetert en het werkgeheugen verbetert  (interessant voor 

werkgevers). Met dansen pasjes onthouden, in de maat blijven en tegelijkertijd lichame-

lijke arbeid! Zo wordt je productiever en efficiënter. 

 

 

Dus uiteindelijk kost sporten geen tijd, want als jij dan productiever en efficiënter wordt, 

krijg je meer tijd! Hoe mooi kan het zijn!  
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Ik kan niet sporten bestaat niet! Met een blessure aan de benen kun je bijvoorbeeld wel 

oefeningen op een mat doen en je bovenlichaam trainen. Zoals bijvoorbeeld: arm-

oefeningen terwijl je zit op een stoel, als gewicht kun je bijvoorbeeld een waterfles ge-

bruiken. Heel snel boksen, of buikspieroefeningen. Mag je niet op je been staan, maar 

wel bewegen? Doe je benen dan omhoog en omlaag. Op de mat kun je (op de knieën)  

opdrukken, op de zijkant en benen omhoog. Met een blessure aan de armen kun je wel 

squatten, wandelen, dribbelen, matoefeningen doen, enzovoorts.  

 

 

 

 

Een blessure is geen excuus om niet te sporten 
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Afvallen  

Let op met de hoeveelheden van de recepten van nu. Merk jij dat dit voor jou te weinig 

is, pas het dan aan! Als jij wilt afvallen op een gezonde manier, dan is een halve kilo per 

week genoeg. Honger is niet de bedoeling! (let op welke honger; die ken jij nu van jezelf) 

Zijn de hoeveelheden te weinig en houd je het niet vol? Het is juist belangrijk dat je dit je 

hele leven gaat volhouden. Ben jij op een gezond gewicht? Laat het daar dan bij. 

Wanneer je jezelf een chronisch energiegebrek geeft, door te weinig te eten om af te 

vallen, compenseert je lichaam hiervoor ook door minder energie te gaan gebruiken. Je 

metabolisme vertraagt. Wanneer je jezelf steeds van te weinig (energie)eten voorziet, zal 

je lichaam zich op verschillende manieren aanpassen. Ook je schildklier heeft het dan 

zwaar en gaat steeds slechter werken. 

Gezonde voeding eten; niet teveel en niet te weinig, een goede ontspanning en bewe-

ging die bij jou past. Dan ga je vet verliezen ga jij je spieren behouden/kweken, heb je 

geen echte honger en genoeg energie, met een juiste hormoon balans! 

Ik hoor zo vaak dat iemand een onrealistisch doel heeft... “ïk wil graag wegen wat ik 

woog toe ik 20 was”. HUH? Nu 48 en na 3 kinderen; is dat reëel? Wil je dan je hele leven 

honger leiden?  

Je hoeft echt geen maat 36/38 te hebben om te 
genieten, jezelf zeker te voelen en gezond te zijn 

Er zijn zoveel  mooie mensen in verschillende vormen. Mensen zijn mooi als ze zelf-

vertrouwen hebben en dit uitstralen. Het zou mooi zijn als de tijdschriften en tv meer 

realistische beelden liet zien. En wij als vrouwen wat aardiger waren voor elkaar! 

Dit heb ik jullie al verteld, maar ik herhaal het nog maar eens. Als je iemand een blind-

doek om doet en je zegt, hier staat een vrouw met maat 38 en je vraagt is zij mooi? Zal 

diegene vragen eerst de blinddoek af te doen om dat te beoordelen. Het gaat om veel 

meer mooie vrouw.  

 

Jij bent een mooie vrouw ♥ 
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Opdracht 4     

Zet bij je affirmaties en zeg iedere dag hardop tegen jezelf  “ik ben een mooie vrouw” 

 

 

 

Vertering 

JE BENT WAT JE EET, WAT JE VERTEERD, WAT JE OPNEEMT EN WAT JE POEPT. Lees dit 

door, ik heb het heel makkelijk uitgelegd: de vertering is van mond tot kont! Dit hele 

kanaal is een lange buis van 8 tot 9 meter, deze ligt voor het grootste gedeelte in de 

buikholte. Het is de buitenkant van je lijf. Dit klinkt raar, maar het slijmvlies is de buiten-

kant. Net zoals je huid, staat het in contact met de buitenwereld. Het spijsverterings-

kanaal bestaat uit:  

 1 De mond Heel belangrijk: goed kauwen en vermengen met speeksel, want hier be-

gint de vertering al. Speeksel bevat emzymen waaronder amylase, waardoor de verte-

ring van koolhydraten hier al begint. 

 2 Keelholte en slokdarm Dit is het transportkanaal. Hier begint de peristaltiek (het 

samentrekken) en zo gaat het eten naar de maag. 
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 3 De maag Hier gebeurt van alles. Het eten wordt gekneed en fijngemalen, 80% van 

de bacteriën worden hier gedood en als alles goed gaat is de zuurgraad  PH = 2,5. Dat is 

heel zuur; als je er in vinger insteekt, gaat je vlees weg (uitzondering de helicobactor 

pylori bacterie, die kan het zuur in de maag overleven). Sommige bacteriën overleven en 

vermenigvuldigen zich dan in de (dikke) darm.  

In de maag worden vooral eiwitten en een beetje vetten afgebroken. De vetvertering 

gebeurt vooral onder in de maag (bij de pylorus, denk aan een portier/deur). Een 

gemiddelde maaltijd blijft 3 uur in de maag. Het kan wel 2 uur langer duren bij een 

vetrijke maaltijd. 

Als de kringspier niet goed sluit, krijg je reflux. Veel mensen gebruiken maagzuurrem-

mers en deze worden ook heel snel voorgeschreven door huisartsen. Ik kom hier straks 

op terug, dit is namelijk niet goed. Verder heb je nog de intrinsiekfactor die in de maag 

gemaakt wordt en die is nodig om B12 te transporteren.  

Maagzweer ontstaat vaak door chronisch medicijngebruik. Ook pijnstillers zoals ibropru-

fen, dycloflinac maar ook door anti-depressiva, maagzuurremmersn en bijvoorbeeld 

oxzazepam. 

Stress heeft ook invloed op de maagwerking. De emoties, bijvoorbeeld angst, pijn en 

woede, remmen de productie van maagsap waardoor de vertering slecht gaat. Met alle 

gevolgen van dien. 

 4 De dunne darm Het eerste stuk van de dunne darm heet de 12-vingerige darm, 

daarna krijg je de nuchtere darm en dan het jejunum en de ileum. Net voor de 12-vinge-

rige darm, net na de sluitspier van de maag, komt het alvleeskliersap samen met de gal 

en dit komt dan bij de brei in de 12-vingerige darm. Dan wordt de zure brei weer neu-

traal gemaakt en de spijsverteringsenzymen uit de alvleesklier verteren de koolhydra-

ten, vetten en eiwitten. Ook komt hier de gal bij de brei, om vet verder te verteren. Dan 

komt het verder in de dunne darm en door de peristaltiek (samenknijpen) wordt het e-

ten verder geduwd en gemengd. De voedingsstoffen worden verder afgebroken door de 

verteringsenzymen en opgenomen door de darmwand in het bloed. Doordat de voe-

dingstoffen van het eten door een heel klein gaatje uit de darm moeten om in de bloed-

baan te komen, heb je dus een goede vertering nodig. Anders poep je alle voedingstof-

fen weer uit. 

 

De dunne darm is belangrijk in ons immuunsysteem. Heel veel ziektes/syndromen/aan-

doeningen ontstaan in de darm (70%). Door slechte voeding, slechte vertering, gebrek-

kige opname, slecht functioneren, slechte uitscheiding. Alle slijmvliezen zijn met elkaar 

verbonden: die van de (dunne) darm/vaginaal met de longen, neus en de huid. Dit is al-

lemaal de buitenkant. Een scheiding is het slijmvlies naar de binnenkant. Zo kan het im-

muunsysteem, door middel van deze slijmvliezen, met elkaar communiceren. Al deze 
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slijmvliezen zijn ook uitscheidingskanalen. Rommel komt eruit door het ademen door de 

huid, door je ontlasting en door je urine. 

 

 5 De dikke darm Via een klep gaat de dunne darm over in de dikke darm (rechtsonder 

in de buik). Wat niet opgenomen is als voedingsstoffen, komt in de dikke darm. Water en 

onverteerd voedsel. Dit wordt bewerkt door de darmbacteriën en de dikke darm ont-

trekt het water eruit, zodat de ontlasting kan indikken. Het water gaat weer terug in het 

bloed. Wat over is, verlaat via het rectum ons lichaam. In de dikke darm worden ook nog 

wat vitamines omgezet. 

 

 6 De lever Is een heel belangrijk orgaan ook bij de vertering. De lever ontgift, zorgt dat 

stoffen bruikbaar worden en afvalstoffen weg kunnen, de opslag van glycogeen (suiker, 

dit hebben we inet het hoofdstuk insuline besproken), het omzetten van hormonen 

(denk bijvoorbeeld aan schilklier hormoon T4 naar T3, of bijvoorbeeld afbreken van 

oestrogenen, wat we bij het hoofdstuk oestrogeen al hebben besproken). Zo zie je; de 

lever hebben we hard nodig, want die doet ontzettend veel. We moeten de lever dus 

helpen en niet belasten. We helpen de lever door geen overgewicht te hebben; een 

grote buikomvang en vet rond de organen belemmert de werking van de lever. Zie goed 

eten als een hulpje om de lever goed te laten werken. De lever heeft veel vitamines en 

mineralen nodig om omzettingen te kunnen maken. Slecht eten geeft veel afvalstoffen 

(vrije radicalen). Zo krijgen we (laaggradige) ontstekingen en dat is extra werk! Zorg voor 

omega 3. Deze hebben we nodig voor omzettingen in de lever en vermindert slechte 

vetten inname.  

 

 6 De alvleesklier Deze heeft dus een dubbele functie. Eén  functie  kennen jullie al van 

de insuline bij de bloedsuikerspiegel (en glucagon om glycogeen weer om te zetten naar 

suiker). Maar de alvleesklier heeft dus ook een functie met de vertering; het maakt 

verteringsenzymen. Dit staat verder beschreven bij de 12 vingerige darm. 

 

Stress remt deze functie, want bij stress gaat alle aandacht naar insulineaanmaak en 

niet naar het ontzuren van de voeding die net uit de maag komt. Hierdoor gaat de 

vertering te langzaam. Maagzuurklachten, en bijvoorbeeld in de ochtend nog een vol 

gevoel hebben, komt door een slechte vertering. Een slechte opname van voedingsstof-

fen geeft meer kans op ontstekingen. Spijsverteringsklachten kunnen ontstaan door een 

slecht werkende alvleesklier. Dit kan chronische ontstekingen geven, dus het is verstan-

dig om hier ook onderzoek naar te laten doen. Want als de alvleesklier niet goed zijn 

werk kan doen, dan gaat de vertering van eiwitten, vetten en koolhydraten niet goed en 

ontstaan er "buikklachten". 
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Verteringsklachten  

Een slechte vertering van koolhydraten, uit zich door gasvorming en gisting. 

 

Slechte vertering eiwitten   >  rottende eierenlucht  

Slechte vertering vetten  >  plakkerige ontlasting (soms drijven) 

 

Heb jij last van bijvoorbeeld boeren 20-30 minuten na de maaltijd? Dan zit het probleem 

in je maagdeel bovenin. 

 

 

Darmflora 

Hier wil ik nog even iets over vertellen, omdat deze ook zo belangrijk is! Soms is het na 

onderzoek nodig om de darm aan te pakken. Soms door supplementen om de darm te 

ontdoen van bijvoorbeeld overgroei aan schimmels, foute bacteriën, gisten en/of para-

sieten. Daarna, indien nodig en/of gewenst een detox. Natuurlijk goede voeding en een 

goede probiotica met de juiste stammen kan vaak veel verbetering geven in je darm-

gezondheid. En als gevolg meer energie, een betere huid en haren, afvallen wat beter 

gaat door betere opname van voedingstoffen, en een betere hormoonbalans.  

 

Wat is dan probiotica? Dit zijn levende, goedaardige micro organismen met gezond-

heidsbevorderende eigenschappen. Deze zitten in je darm. Ze zitten in yoghurt, karne-

melk, kwark en gefermenteerd voedsel zoals zuurkool. 20% Van ons voedsel gaat naar 

de darmbacteriën. Het kan dus goed zijn om deze aan te vullen en dat lukt niet (altijd) 

voldoende met voeding. Dan geef ik probiotica en die ik geef, komen ook werkzaam in je 

darmen. En nee, die uit zo'n flesje Yakult helpen niet!  

 

Een gezonde darmflora heeft veel functies en is super belangrijk voor je gezondheid. 

Met een gezonde darmflora voorkom je onder andere luchtweg-, urineweg- en vaginale 

infecties. Een juiste balans in de darmflora voorkomt/vermindert allergieën, astma en  

eczeem.  

 

Wat verstoort de darmflora en wat kun je doen om de darmflora te helpen? 

 Antibiotica (soms geen andere keus) verstoort; laat je adviseren bij mij voor een 

goede probiotica.  

 

 Medicatie verstoort; laat je adviseren bij mij wat te doen. Dit ligt namelijk aan de 

medicatie.  

 

 Chemotherapie verstoort; goede voeding, stressbalans en goede pro-biotica.  
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 Stress verstoort; zorg voor een juiste stressbalans, doe je oefeningen en kijk wat je 

kunt veranderen.  

 

 Ouder worden verstoort; zorg dat je gezond ouder wordt door een gezonde leefstijl.  

 

 Afslankkuren en crash diëten verstoren; niet doen, je kunt op een gezonde manier 

afvallen zonder je darmflora te verstoren.  

 

 Alcohol verstoort; drink zeker niet iedere dag, maar drink af en toe met een feestje 

bijvoorbeeld. 

 

 Slechte voeding met weinig vezels verstoort; de darmflora/ bacteriën hebben vezel-

rijke voeding nodig. 

 

 Teveel suiker verstoort; dit veroorzaakt een disbalans in de darmflora en voedt vooral 

de "slechte" bacterien zodat deze teveel kunnen worden. 

 

 Gluten verstoren; bij mensen met darmklachten, en/of moeheid is dit zeker iets wat ik 

een hele tijd weglaat om te kijken wat het doet. Zeker bij een leaky gut is dit een must. 

 

 Zuivel verstoort; zelfde verhaal als bij gluten. Ik ga dan ook zeker voor lactose- en ca-

seïnevrij. 

 

 Lectines verstoren; dit zit ook in brood bijvoorbeeld. Is hetzelfde verhaal als bij gluten. 

 

 Saponines verstoren; peulvruchten (spoelen we nu goed af) indien nodig weglaten, 

pas na beoordeling of dat nodig is. 

 

 

Opdracht 5 

Hoe is het met jouw ontlasting? Vragen aan jou: 

 

Mijn stoelgang verloopt....      Hoe regelmatig is jouw stoelgang?   

a. spontaan       1x per dag / 2 tot 3 x per dag      

b. na het eten      1x per 2 dagen    

c. zonder moeite       1x 3-4 dagen   

d. met veel pijn / inspanning     1x per 5 dagen of meer                 

e. zonder opgelucht gevoel     (liefst 1x per dag of vaker is gewenst) 

(D en E zijn niet oké) 
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Hoe ziet jouw ontlasting eruit? Kijk naar het plaatje (liefst plaatje 3 of 4). 

 

 

 

De hersteltijd van de lever is ‘s nachts tussen 1 en 3 uur. Jeuk ‘s nachts kan met de lever 

te maken hebben (gal). 

 

Komt er slijm voor in je ontlasting? 

Merk jij dat stress invloed heeft op jouw ontlastingpatroon? 

Komt er bloed voor in je ontlasting?  

(zo ja, neem contact op met huisarts controleer op aambeien/scheurtje in de anus) 

Hoe is de kleur van je urine? Is deze verandert sinds het waterschema? 

Neem jij de tijd om te eten? 

Hoe kauw jij? 

Houd jij je poep wel eens op? 
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Emoties hebben invloed op je darmen 

Voorbeeld: je bent nerveus voor iets en je moet spontaan naar het toilet. Stel, je maakt 

je zorgen, je bent bang of je uit je emoties niet goed. Dan bestaat de kans ook dat je niet 

goed naar het toilet gaat, dat je het "vasthoudt". Er zijn mensen die echt niet lekker in 

hun vel zitten, zelfs depressieve gevoelens hebben en na een goede darmreiniging zich 

veel beter voelen! Dat voelt als een opluchting. De wetenschap is er dan ook achter 

gekomen dat ons zogenaamde "onderbuikgevoel" adviezen geeft.  Negeer dit niet. Onze 

darmen, ofwel onze darmbacteriën, communiceren met ons brein. 

 

Waarmee kun jij jouw darmen helpen? 

Verminder stress; eet gezonde voeding; eet gevarieerde voeding voor de verschillende 

vitamines, mineralen en spoorelementen; eet genoeg vezels voor de goede poep; breng 

je hormonen in balans, denk bijvoorbeeld aan de schildklier en insuline enzovoorts; zorg 

dat je goed en lang kauwt; zorg dat je goed beweegt; laat nakijken of je geen belastende 

schimmels, gisten of parasieten hebt (ontlasting onderzoek €42,50); zorg voor een 

gezonde darmflora; voorkom ontstekingen; eet gezonde vetten en indien nodig supple-

menten; zorg dat een leacky gut (lekkende darm) aangepakt gaat worden met sup-

plementen en goede voeding; drink voldoende, denk aan het drinkschema; neem de tijd 

om te eten; ga naar de wc als je aandrang voelt houd het niet op. 

 

Loslaten  

Loslaten in je hoofd is nodig om ook los te laten in het lijf. Spanning, figuurlijk en letter-

lijk. Uit je verdriet als je dat hebt. Heb je angst, of maak je je zorgen, praat erover. Zijn 

het reële angsten/zorgen? Ben je vaak boos (geweest)? Ga erover praten. Heb je vroeger 

veel verdriet gehad? En heb je hier niets mee gedaan? Dit  kan opgeslagen worden in de 

darmen of in andere organen. Ga erover praten, laat het los, geef het een plek zodat de 

darmen kunnen ontspannen. 

 

Maagzuurremmers  

Maagzuurremmers zijn heel slecht voor je. Helaas worden ze veel voorgeschreven. 

Waarom is het slecht? Je remt maagzuur, dus het eten wordt veel minder zuur, waar-

door foute stoffen niet gedood worden en deze in de darmen komen. En de vertering 

gaat minder goed. Dit alles komt dan in de darmen waar het lekker warm is, 37 tot 38 

graden. Stel je kliko met afval in de zomer voor met 38 graden. Dat is niet de bedoeling!  

Pak de oorzaak van maagzuurklachten aan zoals overgewicht, verkeerde voeding, stress.   

 

Ga op zoek naar de oorzaak 
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Een slechte werking van de alvleesklier wordt veroorzaakt door een verkeerd voedings-

patroon. Wanneer er onvoldoende maagsap wordt geproduceerd en er onvoldoende 

enzymen door de alvleesklier worden aangemaakt, ontstaat er stagnatie van voedsel dat 

in de maag verblijft, met zuurbranden als gevolg. Soms is hierbij een reflux aanwezig die 

de zure maaginhoud terug de slokdarm in stuwt. Voor dit probleem worden dan ook  

ten onrechte maagzuurremmers gegeven. 

 

Allergie of intolerantie? 

Een allergie wordt regelmatig verward met een intolerantie. Ook noemen we een aller-

gie vaak een intolerantie en andersom. 

 

Een allergie wordt veroorzaakt door een reactie van het immuunsysteem. Een into-

lerantie wordt niet direct veroorzaakt door een reactie van het immuunsysteem.  

Toch reageert het lichaam op een stof die het niet kan verdragen. 

 

Een allergische reactie krijg je al na contact met een kleine hoeveelheid allergeen; de 

stof waar diegene niet tegen kan. Een intolerante reactie krijg je pas na contact met een 

grote hoeveelheid allergeen. Een allergie kan levensbedreigend zijn, in geval van een 

anafylactische shock. Een intolerantie kan niet levensbedreigend zijn. 

 

Allergie  

Hieronder staat beschreven hoe een allergische reactie tot stand komt. Het allergeen, de 

stof waar je niet tegen kunt, wordt gedetecteerd. Het IgE  (= antistof) wordt aangemaakt. 

Het IgE wordt verbonden met de mestcel. Het allergeen  wordt verbonden aan het IgE. 

De mestcel wordt geactiveerd. Histamine wordt vrijgemaakt uit de mestcel. Een allergi-

sche reactie wordt uitgelokt. De allergische reactie ontstaat waar de mestcellen zich 

bevinden. In het geval van een voedselallergie, is dit over het algemeen in de darmen. 

  

Symptomen van allergie kunnen zijn: ademhalingsproblemen als gevolg van zwelling van 

het gezicht of de keel, huiduitslag die warm aanvoelt en zwelling  (een ernstige vorm uit 

zich in netelroos of eczeem), maagpijn en misselijkheid (kan worden vergezeld van 

braken of diarree). Jeuk kan worden veroorzaakt door huiduitslag, jeukende ogen, keel 

of gehemelte; zwelling en/of een opgeblazen gevoel; zwelling kan ook optreden in het 

gezicht of de keel; hoofdpijn of migraine. 

 

Voedselintolerantie 

Een intolerantie is een niet-allergische reactie op voeding. Het immuunsysteem heeft 

hier geen of een onbelangrijke rol in. Een intolerantie kan ontstaan door een tekort aan 

een bepaald enzym, zoals bij lactose-intolerantie. Hierbij maakt iemand te weinig lactase 

aan (een enzym dat voor de vertering van melksuiker zorgt) en wordt niet alle lactose in 



 

15 

 

 

 

 

het lichaam verteerd. Een intolerantie kan ook ontstaan door stoffen die al in de voeding 

aanwezig zijn, zoals histamine of tyramine. De voedingsmiddelen die intolerantieklach-

ten veroorzaken, worden geen allergenen maar 'triggers' genoemd. 

 

Symptomen van intoleranties kunnen zijn: misselijkheid en overgeven, buikpijn, diarree 

of juist verstopping, moeheid(!), somberheid/depressie, hoofdpijn, gewrichtspijn-/atritis, 

oedeem, de Ziekte van Crohn, prikkelbare darmsyndroom. Ik heb verschillende testen, 

ontlasting- of bloed, om dit te kunnen onderzoeken.  

 

DARMBESCHADIGING KAN LEIDEN TOT VOEDSELOVERGEVOELIGHEID. 

Dus weer een goede reden om gevarieerd te eten! 

 

Door het vermijden van triggers en allergenen, geef je je lichaam rust! Denk je intoleran-

ties te hebben en/of allergieën, dan kun je deze via mij laten testen. Door het ge-

varieerde eten en het veelal vermijden van allegenen en triggers die veel voorkomen 

(wat we nu doen), merk je misschien al dat je darmen rustiger zijn en jij minder moe. 

 

Candida 

Ieder mens heeft candida in zijn darm, maar een overgroei wil je niet hebben (dit is 

simpel te testen met een ontlastingtest). Symptomen kunnen zijn: darmkrampen, veel 

winden laten, vaginale jeuk, witte afscheiding, opgezette buik, slijm bij ontlasting, libido 

verlies, moe, meer slaapbehoefte, hoofdpijn, moe wakker worden, pijnlijke spieren en 

gewrichten, traplopen is moeilijk, lood in armen en benen, lage bloedsuikerspiegel, 

vreetaanvallen, zin in suiker, concentratieproblemen, verzwakt immuunsysteem. 

 

Een gezonde darm kan een ziekmakende bacterie of deze schimmel bijvoorbeeld wel 

aan. Het lichaam reageert bijvoorbeeld met een diarree en herstelt weer. Maar als de 

darm zwak is en er te weinig goede darmbacterien zijn, kan een candida uitgroeien met 

alle gevolgen van dien. Oorzaken van candida zijn: Pilgebruik anticonceptie, teveel ge-

raffineerde verkeerde voeding eten, teveel stress, antibiotica, medicatie, ontstekings-

remmers, NSAID's, maagzuurremmers, teveel suikerinname, alcohol. 

 

Met een gezonde leefstijl werk jij aan een gezonde darm. Twijfel jij of het wel goed zit bij 

jou, dan kun je een onderzoek doen (parasiet kan een onderliggende oorzaak zijn van 

een overgroei van candida). Heb je candida overgroei, dan zul je deze eerst moeten aan-

pakken met supplementen.  

 

Gezonde leefstijl: gezonde darmen! 
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De hormonen serotonine, dopamine en de relatie met de darm leg ik uit in de video. 

 

 

 Succes! 

Copyright 

Uit mijn programma mag niets gekopieerd  of doorgestuurd worden aan derden.  Als ergens 

copyright op rust, mag je het alleen gebruiken met toestemming van mij, de maker. Onge-

wenste verspreiding, op welke manier dan ook, zal juridische gevolgen hebben. Wil je toch iets 

delen, vraag dan eerst om toestemming per mail. We kunnen via het IP adres zien of er ande-

ren inloggen en dit is natuurlijk niet de bedoeling. Wij gaan er vanuit dat jij als deelnemer, de 

inhoud van deze cursus zult gebruiken voor je eigen persoonlijke ontwikkeling. 

 

Met vriendelijke groet, Angelien van den Heuvel | Gezondheidscoach 


