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WAT IS GEZONDE VOEDING? 

Over gezonde voeding zijn diverse boeken 
geschreven en we raken er nooit over 
uitgepraat. Voor gezonde voeding geldt dat we 
het dichtst bij de natuur en bij onszelf moeten 
blijven. Dit betekent vooral te kiezen voor het 
eten dat bij het betreffende seizoen hoort (ook 
de fruit die daar bij hoort), om het liefst 
plantaardig en biologisch te eten (biologische 
voeding krijgt meer tijd om te groeien en 
bevat daardoor meer voedingsstoffen, ook 
bevat het minder bestrijdingsmiddelen en 
antibiotica), het voedsel te eten dat bij ons 
persoonlijkheidstype past (Ayurvedische 
typen: Vata, Pitta, Kapha) en voeding met 
‘lege’ calorieën te vermijden. Dit laatste 
behoeft natuurlijk wat uitleg: met voeding 
bestaande uit ‘lege’ calorieën wordt bedoeld 
dat dit geen voeding is, maar ‘vulling’. Het 
lichaam haalt hier geen of onvoldoende 
voedingsstoffen uit en het belast het lichaam 
alleen maar. Het gaat hier om bewerkte 
voeding, met hierin veel E-nummers.  

 
De boeken van Rineke Dijkinga, 
orthomoleculair en natuurgeneeskundige, zijn 
een goede leidraad voor gezonde voeding.  
Helaas komen ook veel intoleranties voor: 
bijvoorbeeld voor lactose (in melk) en gluten 
(in tarwe en meelproducten). Dit is 
waarschijnlijk te wijten aan het feit dat we 
steeds meer bewerkte voeding eten. Een 
goede leidraad is om voeding met meer dan 5 
ingrediënten te laten staan, want dat heeft 
niets meer met het oorspronkelijke product te 
maken.  
 

WEL OF GEEN 
SUPPLEMENTEN? 

Doordat we bezig zijn met het plegen van 
roofbouw op onze aarde, bevatten de 
groenten van het land steeds minder 
voedingsstoffen. Om een voorbeeld te geven: 
in spinazie zat in 1951 veel meer ijzer dan 
heden ten dagen. Als we dezelfde hoeveel 
ijzer zouden willen eten als in 1951 in spinazie 
zat, zouden we nu 65 x meer spinazie moeten 
eten! Dit voorbeeld geeft aan dat we 
onvoldoende voedingsstoffen uit ons voedsel 
kunnen halen. Daarom is het gebruik van 
supplementen zeer aan te raden om gezond te 
blijven.  
Diverse lichamelijke klachten hebben te 
maken met ons eetpatroon en vooral met de 
tekorten die we in onze voeding huidige 
voeding hebben.  
Laten we niet vergeten: gezonde voeding 
houdt ons zo lang mogelijk gezond en werkt 
preventief op ziekten en klachten!  
 
Klachten die voorkomen bij tekorten van 
vitaminen en mineralen zijn o.a.: 

- zweertjes in de mond (vitamine A-
tekort) 

- gewrichtspijn, stijve gewrichten 
(vitamine D-tekort) 

- snel blauwe plekken (vitamine E-
tekort) 

- herhaaldelijk verkouden (vitamine C-
tekort) 

- constipatie (vitamine B12-tekort of 
een intolerantie of overgevoeligheid, 
zoals glutenintolerantie) 

- spiertrillingen of spierkrampen 
(magnesium-tekort) 

En zo zijn er tal van andere klachten aan te 
wijzen die met onze voeding te maken 
hebben! 
Ben je benieuwd of jij klachten hebt die je met 
voeding zou kunnen verbeteren? Vraag bij mij 
de (gratis) thuistest aan!  
 
HET GEBRUIK VAN ZOUT 

In Nederland gebruiken we per jaar een kilo 
zout per persoon! Het overschot aan zout in 
ons lichaam veroorzaakt hart- en vaatziekten, 
maar ook nierproblemen. Het is veel beter om 
andere kruiden te gebruiken in plaats van 
zout. Daarnaast bevatten kant-en-klare 
producten heel veel zout. Ook hiervoor geldt 
dat het beter is om jus, sausen en mixen zelf 
te maken en niet de kant-en-klare-variant te 



 
gebruiken. In plaats van rijst in zout te koken, 
kun je een koffieboon meekoken voor extra 
smaak, of gebruik vaker een uitje of knoflook. 
De kruiden basilicum, dille, kruidnagel, salie, 
kurkuma en gember geven bijvoorbeeld veel 
smaak, waardoor je gerust zoutloos kunt 
koken.  
Na ongeveer 2 weken zijn je smaakpapillen 
gewend aan zoutloos en zul je meer de smaak 
van het eten kunnen proeven in plaats van de 
smaak van het zout.  
 
HET GEBRUIK VAN SUIKER 

Dat de geraffineerde suiker slechts is en 
verslavend werkt, dat weten we al langer. Maar 
wist je ook dat suiker even schadelijk is als 
alcohol en tabak? Een aantal schadelijke 
effecten van suiker zijn: 

- suiker kan het immuunsysteem 
ondermijnen, waardoor je vatbaarder 
bent voor infecties 

- suiker verstoort de mineraalbalans in 
het lichaam (het veroorzaakt een 
tekort aan chroom en koper en 
ontregelt de opname van calcium en 
magnesium) 

- suiker verlaagt de mogelijkheid van 
enzymen om goed te functioneren 

- suiker verhoogt het aantal vrije 
radicalen in het lichaam 

- suiker kan hormonale stoornissen in 
het lichaam veroorzaken. 

 
Verborgen suiker kun je ook in veel vruchtensappen 

en frisdrank vinden 
 
GEZONDE DARMEN 

Om onze darmen gezond te houden is variatie 
in voeding heel erg belangrijk: elke dag 
hetzelfde ontbijt of lunch is voor de darmen 
niet goed. Hoe meer voedingsstoffen de 
darmen aangeboden krijgen, hoe beter zij 
werken. Eigenlijk zou ieder mens dagelijks 
ontlasting moeten hebben. In mijn praktijk 
maak ik gebruik van de Bristol Stoelgangkaart. 

Op deze kaart kunt u zelf zien welk type 
ontlasting u heeft.  
Het ideale type is type 4 of 5. Als jouw 
ontlasting meer lijkt op een van de andere 
typen, weet je dat er iets aan je voeding moet 
veranderen, of dat je wellicht een bepaalde 
intolerantie hebt.  
Zoals al eerder aangegeven komen er steeds 
meer intoleranties voor, die tot gevolg kunnen 
hebben dat de darm gaat ‘lekken’(leaky gut). 
Het is zaak om deze intoleranties op te sporen 
en de voeding aan te passen.  
 

 
 
Ook door antibioticagebruik kunnen 
belangrijke darmbacteriën verloren gaan, 
waardoor de vertering van het voedsel niet 
meer goed verloopt. Diarree is dan vaak een 
gevolg. Ter ondersteuning van de 
darmwerking, heeft Vitakruid het product 
Symflora® op de markt gebracht. Dit product 
bevat zowel pre- als probiotica om de 
darmflora weer te herstellen. Symflora is in 
mijn praktijk te bestellen (30 sachets voor  
€ 31,50). 
Daarnaast ondersteunt Psyllium & 
Glucomannan® van Vitakruid de 
darmwerking en geeft het daarnaast een vol 
gevoel, wat tot voordeel heeft dat het ook 
helpt bij het afvallen. Dit product kan 
gedurende een week worden gebruikt en is in 
mijn praktijk te bestellen (450 gram voor  
€ 27,50).  
Bij een ‘lekkende’ darm (leaky gut) helpt L-
Glutamine (naast een gezonde voeding) om 



 
de darm weer te herstellen. Te bestellen in 
mijn praktijk voor € 24,50 voor 230 gram).  
 
Meer weten over bovenstaande onderwerpen? 
Email mij dan via: 
info@natuurgeneespraktijk.nl 
 
ACTIE VAN DE MAAND 
AUGUSTUS 2017 

Deze maand kun je bij mij met 10 euro 
korting de Vital Feet Bowl massage 
ondergaan. Bij deze ayurvedische massage van 
de voeten wordt gewerkt met een speciaal 
kommetje (van kaash) en een speciale 
kruidenpasta (de vital feet ghee). De massage 
vindt plaats op de chakra-zones op de voeten 
en is heel ontspannend. Voor het maken van 
een afspraak, mail naar: 
info@natuurgeneespraktijk.nl. 
 
MEDICAL TAPING BIJ 
KNIEKLACHTEN 

Omdat knieklachten diverse oorzaken kunnen 
hebben, zijn er verschillende manieren om 
deze klachten met Medical Taping te 
ondersteunen. Zo kun je tapen om de spieren 
te ontspannen of om de spieren op de juiste 
spanning te brengen, maar je kunt ook tapen 
om de kniebanden te ondersteunen. Van deze 
laatste categorie zie je hieronder een 
voorbeeld: 
Aan weerszijden van de knie worden de 
kniebanden ondersteund, waarbij het accent 
ligt op de kant van de knie waar de meeste 
(pijn)klachten optreden.  
 
Voor een tape van de knie betaalt u gemiddeld 
€ 7,50 en de tape kan tot 10 dagen blijven 
zitten. Informeer naar de mogelijkheden via 
info@natuurgeneespraktijk.nl 
 

 
 
 
 

OPENINGSTIJDEN 

Mijn praktijk is geopend op maandagavond, 
dinsdagmiddag, woensdag (hele dag en avond) 
en vrijdagmiddag, maar altijd uitsluitend op 
afspraak.  
 
Op Facebook plaats ik regelmatig nieuws, 
weetjes en acties en kortingen, dus houd ook 
deze pagina in de gaten: 
www.facebook.com/natuurgeneespraktijk 
 
Op maandag- en woensdagavonden ben ik 
direct telefonisch bereikbaar tussen 17.00 en 
18.00 uur op telefoonnummer 0251-201649 
voor het stellen van vragen, het maken van 
afspraken of het bestellen van producten.  
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