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AUTISME: WAT IS HET? 

Autisme kun je het beste omschrijven als: 
- Het hebben van beperkingen in de sociale 

communicatie en de interactie 
- Het hebben van herhaald gedrag en 

specifieke interesses. 
Er wordt al jaren onderzoek gedaan naar autisme en 
gelukkig wordt er steeds meer over bekend.  
 
 
AUTISME TOEN EN NU 

Een aantal jaren geleden werd Autisme 
onderverdeeld in drie diagnoses, namelijk: 

- Klassiek autisme 
- PDD-NOS 
- Asperger.  

Tegenwoordig wordt gesproken over Autisme 
Spectrum Stoornissen (ASS) waar bovengenoemde 
aandoeningen onder vallen, maar ook ADD en 
ADHD.  
 
Inmiddels wordt duidelijk dat mensen met ASS 
stofwisselingsproblemen hebben. Als deze 
stofwisselingsproblemen worden aangepakt kan de 
aandoening worden verbetert en het niveau van 
functioneren ook verbeteren.  
 
 
MOGELIJKE OORZAKEN VAN 
AUTISME SPECTRUM 
STOORNISSEN 

Het is nog volop in onderzoek, maar als mogelijke 
oorzaken worden de volgende zaken genoemd: 

- Erfelijkheid (genen) 
- Virusinfecties, infecties met bacteriën (zoals 

de ziekte van Lyme) 
- Vaccinaties  
- Paracetamolgebruik 
- Toxines (kwik, lood) 
- Slechte ontgifting 
- Voedingstekorten of – overgevoeligheden 
- Metallothioneïne-tekort 
- Allergieën 
- Spijsverteringsproblemen 
- Endorfinen/Exorfinen 

Het gaat hier om aandoeningen waarvan ook 
onderzocht wordt of ook problemen bij de moeder 

een oorzaak kunnen zijn. Bijvoorbeeld als de 
moeder besmet is met de Borrelia-bacterie en de 
ziekte van Lyme heeft (en dit wellicht zelf niet 
weet). Of als moeder heel veel paracetamol heeft 
moeten slikken, etc.  
 
Metallothioneïne is een eiwit dat is opgebouwd uit 
60 verschillende aminozuren. Dit eiwit beschermt 
ons o.a. tegen toxische stoffen, het reguleert de 
hoeveelheid zink en koper in het bloed, het 
ontwikkelt onze smaak, is betrokken bij onze 
emotionele ontwikkeling en is belangrijk voor ons 
immuunsysteem. Uit onderzoek is gebleken dat 
mensen met ASS vaak een tekort hebben aan dit 
eiwit. Dit kan door een aangeboren tekort komen, 
maar kan ook door de medische geschiedenis van de 
moeder veroorzaakt worden (stress, 
medicatiegebruik).  
 
Ook voeding speelt een belangrijk rol bij ASS. Uit 
onderzoek is gebleken dat het weglaten van suiker, 
melk en granen ook een verbetering teweegbrengt. 
Daarnaast is het eten van vezelrijke groenten heel 
belangrijk (peulvruchten, zoete aardappel, 
raapstelen, koolrabi). Het is dus zeker aan te raden 
om dit zelf te gaan uit proberen als je met ASS te 
maken hebt.  
 

 
 
ORTHOMOLECULAIRE THERAPIE 
BIJ AUTISME SPECTRUM STOOR-
NISSEN 

Diverse supplementen hebben in onderzoeken een 
duidelijke verbetering van de klachten laten zien, 
zoals: 
 
Magnesium en vitamine B6 

- Verbetering van de aandacht 
- Verbetering in uitdrukkingsvaardigheid 



 
- Vermindering van de hyperactiviteit 
- Verbetering van de slaap 
- Vermindering van driftbuien 
- Vermindering frustratie 
- Verbeterde algehele gezondheid. 

  
Pycnogenol (wordt verkocht bij Vitals) 

- Vermindering hyperactiviteit 
- Verbeteren van aandacht 
- Verbeteren coördinatie 
- Verbeteren concentratie 

 
Carnitine 

- Verminderen aandachtstekort 
- Verminderen agressie 

 
Het kan ook belangrijk zijn om vitamine B12 en 
foliumzuur (B11) extra in te nemen, omdat er vaak 
een opnameprobleem bestaat bij mensen met ASS. 
 
L-Theanine, L-Glutamine, L-Glycine, Valeriaan, 
Hop en Passiebloem 

- Verbeteren slaap 
- Verbeteren concentratie 

 
In mijn praktijk is nog meer informatie verkrijgbaar 
over de orthomoleculaire en voedingsadviezen bij 
ASS. Ik geef altijd een formulier om de klachten op 
te schrijven en deze een cijfer te geven. Vervolgens 
worden de supplementen 3 maanden gebruikt en 
daarna worden de klachten weer bekeken. Zo 
kunnen de verbeteringen goed inzichtelijk worden 
gemaakt.  
 
 
VOETREFLEXBEHANDELINGEN 
EN AUTISME SPECTRUM 
STOORNISSEN 

In de praktijk blijkt dat mensen met ASS baat 
hebben bij voetreflexbehandeling. Men wordt er 
rustig van en voelt zich over het algemeen meer 
ontspannen. Bij 70% van de mensen met ASS 
komen darmklachten voor die met de juiste 
voeding, maar ook met voetreflexbehandelingen 
verbeteren.  
 
 
ACTIE VAN DE MAAND JULI 

De actie van deze maand is de gezichtsmassage. 
Deze maand betaal voor je voor de heerlijke 
gezichtsmassage geen € 22,50, maar slechts € 20,00.  
Wil jij een afspraak maken, neem dan snel contact 
op via info@natuurgeneespraktijk.nl want vol=vol.  
 

Nog een bijzondere actie deze maand, want ik heb 
speciale flesjes met olie en aromatherapie 
samengesteld die helpen bij spierklachten, zoals 
spierpijn, kramp of stijfheid. Voor dit flesje van 100 
ml betaal je deze maand geen € 5,00, maar slechts  
€ 4,00. 
  
 
AGENDA 

Deze maand wordt mij praktijk bezocht door mijn 
beroepsvereniging (VBAG). Ik zal hiervoor 
toestemming vragen aan een aantal cliënten of ik 
hen dossier (uiteraard geanonimiseerd) mag laten 
inzien door de visiteurs.  
 
Op Facebook plaats ik regelmatig nieuws, weetjes 
en acties en kortingen, dus houdt ook deze pagina in 
de gaten: www.facebook.com/natuurgeneespraktijk 
Op maandag- en woensdagavonden ben ik direct 
telefonisch bereikbaar tijdens het telefonisch 
spreekuur 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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