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Ontspanning

 

Het is belangrijk om er voor te zorgen dat je elke dag voldoende
ontspanningsmomenten heb. Dit helpt om lekkerder in je vel te zitten en
je rust te pakken. Heel belangrijk aangezien we het vaak heel druk hebben
en alleen maar bezig zijn de hele dag. 

Plan daarom heel bewust elke dag een moment van ontspanning in. Wat
ontspanning is dat kan voor iedereen anders zijn. Vul deze in met dingen
die voor jou ontspannend werken. Zo kan je altijd even kijken op dit lijstje
als je even geen inspiratie hebt. 

Dit geeft mij ontspanning:Dit geeft mij ontspanning:Dit geeft mij ontspanning:



Bewegen

 

Kies voor een sta bureau, zo kan je zitten en staan afwisselen 
Ga in je lunchpauze naar buiten voor een wandeling. De combinatie van frisse lucht
en bewegen is super gezond 
Begin de dag niet gelijk met achter je computer te kruipen, maar beweeg eerst. Dit
kan sporten zijn of bijvoorbeeld een wandeling 
Zorg ervoor dat je niet langer dan 45 minuten achter elkaar zit. Ga even staan en
beweeg. Loop de trap op en af, doe wat kleine oefeningen, maar zorg ervoor dat je
even de spieren actief maakt. Je zult merken dat je hersenen hier ook blij van
worden en je je daarna ook beter kan concentreren 

Zorg ervoor dat je elke dag minimaal een uur beweegt en het liefst nog veel meer. Dit
kan zijn je dagelijkse beweging zoals fietsen/ wandelen/ schoonmaken of bijvoorbeeld
tuinieren. 

We zitten tegenwoordig veel te lang. Te veel zitten is ongezond. Want als wij onze
spieren niet genoeg gebruiken zullen deze verslappen en dit willen we natuurlijk niet. 
Want we willen het liefst allemaal fit en vitaal oud worden. Dus zorg ervoor dat je nooit
langer dan 6 uur per dag zit. Ik kan me voorstellen dat dit best even lastig is als je een
zittend beroep hebt. Maar met onderstaande tips ga ik je op weg helpen. 

Probeer je ervan bewust te worden hoeveel je eigenlijk stil zit op een dag... tijd voor
actie! 

Dit is mijn dagelijkse beweging:Dit is mijn dagelijkse beweging:Dit is mijn dagelijkse beweging:



Voeding

 

Je bent wat 

je eet

We zijn wat we eten. Alle wat we in ons mond stoppen is van invloed op
hoe we ons voelen. 
Maar voel je dit ook? Let jij wel eens op hoe je je voelt na het eten van de
lunch? Of je er energie van krijgt, een opgezette buik, een after-dinner
dip of buikpijn. 
Allemaal signalen die jou kunnen vertellen of je lichaam blij wordt van
wat je eet. 
Laat ik voorop stellen dat elk lichaam ander is. Waar de 1 heel goed tegen
koemelk kan, heeft een ander er heel veel last van. 
Ik ga je een gezonde basis meegeven. Maar luister altijd goed naar je
lichaam. Sommige producten kunnen voor jou niet goed voelen. 



Voeding

 
Eet elke dag het liefst 500 gram groente. DIt kun je doen door bij elke
maaltijd iets van groente te eten. 
Maximaal 20 gram kaas per dag en dan heeft geitenkaas de voorkeur.
Gebruik dit het liefst niet elke dag. (als je niet goed tegen koemelk
kunt kan je het beste kiezen voor geitenkaas, feta of een vegan
variant)
Kies om te bakken of op brood voor ghee, roomboter, kokosolie en
extra vierge olijfolie; 
Kies voor volkorenrijst, speltrijst, gierst, quinoa, glutenvrije pasta,
speltpasta en boekweit. (als je niet goed tegen gluten kunt dan kan je
het beste kiezen voor glutenvrije opties en rijst) 
Kies voor roggebrood, zuurdesembrood, volkorenbrood of speltbrood.
Probeer de hoeveelheid wel te beperken. Probeer daarom af te
wisselen en niet elke dag brood te eten
Wissel vlees, vis en vegetarisch af. 
Eet regelmatig vette vis zoals haring, zalm, makreel, ansjovis,
roodbaars en snoekbaars
Zoete aardappel is een goede vervanging voor de aardappel in
gerechten;
Kies voor seizoen producten;
Eet regelmatig rauwkost voor de maaltijd (let altijd op hoe jouw
lichaam hierop reageert. Sommige verdragen rauwkost namelijk niet
goed en kunnen beter kiezen voor warmen groenten)
Gebruik veel verschillende kruiden, dit zijn echte smaakmakers; 
Kies als broodbeleg voor rauwkost, avocado, geitenkaas, sesampasta,
notenpasta, tapenade, vis of eiersalade (uiteraard wel vers gemaakt)

basis voeding: 



Voeding

 
Heb je tussendoor trek? Kies dan voor olijven of rauwkost met een
dipje (de voorkeur heeft wel om max. 3 keer per dag te eten)
Eet met aandacht
Varieer! Afwisseling is heel erg belangrijk, zo krijg je namelijk
verschillende vitamine en mineralen binnen
Probeer het gebruik van suiker te vermijden. Let goed op de
etiketten, want er zit vaker suiker in een product dan je denkt. Dit
geldt ook voor natuurlijke suikers
Eet bij elke maaltijd iets van gezonde eiwitten en vetten. 
Gezonde eiwitten: Peulvruchten (bonen, linzen), Paddenstoelen,
Noten en zaden, Vlees, Vis, Gevogelte, Yoghurt, Ei, Kaas

basis voeding: 



Darmflora 

 

Een opgezette buik
Buikpijn 
Diarree 
Obstipatie  
Veel winden laten 
Vaak misselijk na het eten 
Last van boeren na het eten
Vermoeidheid na het eten 
Het idee dat eten blijft hangen 

Onze spijsvertering loopt van onze mond tot aan onze kont. Als deze niet
optimaal functioneert dan kun je last krijgen van uiteenlopende klachten
en overgewicht. 
Als je verkeerde voeding eet dan kan dit jouw spijsvertering enorm
ontregelen. Het is namelijk heel erg belastend voor het lichaam, want het
is er niet op gemaakt om dit te verteren. 

Waar kan je aan herkennen dat je spijsvertering niet optimaal loopt?

Als onze spijsvertering niet lekker loopt zullen we ook eerde last krijgen
van moodswing en niet helemaal lekker in je vel zitten. 
Ons geluksstofje is namelijk serotonine wordt voor 80% in onze darmen
aangemaakt. Als je dus een verstoorde darmflora hebt dan kan dit stofje
ook niet goed worden aangemaakt. Waardoor je dit merkt aan hoe je in
je vel zit. 



Darmflora 

 

Slijm, enzymen, eiwitten en antistoffen 
Goed mengen met voeding, bij te kort wordt de voedselvertering
verstoort 
Te kort geeft een droge mond. 

Hoe werk onze spijsvertering? 

Onze spijsvertering start in onze mond. 

stap 1 naar een betere spijsvertering is goed kauwen. Dan komt er
speeksel vrij. 
Speeksel zorgt voor: 

Als er tekort enzymen zijn voor de vet/eiwit vertering in de mond dan
wordt dit niet meer hersteld. 
Onverteerd eten geeft dan klachten in de darm zoals pds, crohn,
schimmel, gisten, candida. Dit kan ook komen door een teveel aan
zetmeel eten. 

Stap 2
Eet met aandacht, dus niet voor de tv of achter je computer. 

Stap 3: De maag 
Via de slokdarm komt het eten in de maag terecht. Hier wordt zoutzuur
en maagsap geproduceerd. Hierdoor kunnen eiwitten gesplitst worden
en worden bacteriën en mineralen oplosbaar gemaakt. 
Bij een te zure omgeving van de maag kunnen mineralen niet goed
worden opgenomen want het eiwit opent niet => er ontstaan problemen
met omzetten in neurotransmitters => bijvoorbeeld slaapproblemen of
B12 opname werkt niet door gemis van de intrinsieke factor =>
vermoeidheid. 



Darmflora 

 

Varieer
Drink 2,5 liter water vocht om gifstoffen af te voeren 
Eet voldoende vezels
Eet bij elke maaltijd goede vetten
Probeer stress te vermijden 
Eet verwarmd voedsel, dit kost je lichaam minder energie 
Kies voor gefermenteerde producten en kefir 
Eet regelmatig ontstekingsremmende voeding zoals omega 3,
knoflook, kokosolie, ui, kurkuma, mediterrane kruiden. 
Glutamine: botten bouillon, eiwit, lijnzaad, pompoenpitten en
maanzaad. Dit zorgt voor de bouwstof van de cellen van
darmslijmvlies  
Af dodende werking van pathogenen door kruiden, groente, tijm,
oregano, kruidnagel, knoflook en ui

Stap 4: De darmen 
Het is gezond om elke dag ontlasting te hebben. Bij een slechte
vetvertering kan het helpen om 's ochtend een glas water met een lepel
appelazijn te nemen. 

Wist je dat slaapproblemen ook kunnen komen door een verstoorde
darmflora? Melatonine (ons slaap hormoon) wordt voor 400x meer in de
darmen geproduceerd dan in ons brein

Onze gezondheid begint dus voor een groot deel in onze darmen.  Wat
kan je doen zodat jouw darmen blij worden en jij dus ook: 



Darmflora 

 Bij pijnstillers altijd probiotica inzetten aanvullend.  
Als er geen dagelijkse ontlasting is dan heb je te veel gifstoffen in je
lichaam want het blijft erin. Het is dus zaak om te zorgen voor een
betere spijsvertering 
Door Alcohol wordt de darmpoorten 24 uur open gezet, hierdoor
raakt de lever overbelast. 
Door stress maken we cortisol en adrenaline aan. Cortisol: overleven
heeft altijd de voorkeur => cortisol gebruikt progesteron => het
overige gaat pas naar de hormonen.  Adrenaline: wordt uit terosine
gemaakt => bouwstof van de schildklier   => temperatuur/ bloeddruk/
energie/ spijsvertering => als dit te lang speelt kan je problemen
krijgen aan de schildklier. 
Xenobiotica: lichaamsvreemde stoffen => verstoren de
hormoonbalans en belasten de lever. Zit in geneesmiddelen, drugs,
pesticiden, insecticiden, uitlaatgassen, bpa, plastics, anticonceptie,
schoonmaakmiddelen, cosmetica, additieven. 

Waar worden onze darmen niet blij van:



Darmflora 

 

Hoe vaak heb jij ontlasting? En hoe ziet jouw ontlasting eruit? 
Verder op zie je voorbeelden. 
1 & 2: Dit duidt op obstipatie 
3 &4: Normaal 
5: te weinig vezels
6: Lichte diaree
7: erge diaree 

Mijn ontlasting lijkt op nummer: 

Hoevaak eet jij nu op een dag: 

Heb jij last van darmklachten op dit moment? Zo ja wat heb je voor
klachten?

Heb jij last van slaapproblemen? 





Supplementen 

 
Ik ben fan van goede supplementen. Helaas is het tegenwoordig lastiger
om al de benodigde voedingsstoffen uit voeding te kunnen halen. Dit
komt doordat de bodem uitgeput raakt door de snelheid waarop we
eten kweken, waardoor er minder voedingsstoffen in de bodem zitten. 
Daarnaast wordt eten vaak al geplukt of geoogst voor het rijp is waardoor
het een hoop voedingsstoffen mist. 

Voordat je supplementen gaat gebruiken adviseer ik je altijd om eerst te
overleggen met een therapeut of arts. Ik ga mijn basis suppletie met je
delen. Mocht je last hebben van klachten dan kan het raadzaam zijn om
andere of aanvullende supplementen hier voor te slikken. Vraag hierover
altijd om advies. 

Vitakruid Multi dag & nacht vrouw of mama (afhankelijk van of je een
kinderwens hebt of zwanger bent)

Overdag hebben we hele andere nutriënten nodig dan ‘s nachts. Bij het
opkomen van de zon willen we scherp zijn in de schoolbanken, energiek
op het werk en uitmuntend in de sportschool. Suppletie met de juiste
voedingsstoffen op de juiste momenten kan je ondersteunen in deze
behoefte



Supplementen 

 
Vitakruid gebufferde vitamine C

Vitamine C speelt een belangrijke rol voor het immuunsysteem*. Een
onoverkoombaar probleem van dit nutriënt echter; we zijn zelf niet in
staat de vitamine te produceren. Hierdoor zijn we volkomen aangewezen
op ons voedingspatroon voor een toereikend vitamine C gehalte. Vooral
in ons huidige drukke bestaan schiet het eten van voldoende groente en
fruit, de voornaamste bron van vitamine C, er helaas nog wel is bij in. Dan
kan het nemen van een goed supplement een welkome aanvulling zijn.
Vitamine C in de vorm

Vitakruid Mangesium Tauraat of malaat 
Tauraat: Magnesium tauraat is een combinatie van het aminozuur l-
taurine en magnesium. Deze combinatie leent zich uitermate goed voor
een verbetering van de gemoedstoestand, de hersenfunctie en het
zenuwstelsel. 
Malaat: Magnesium malaat is de beste vorm bij vermoeidheid en een
verminderde spierwerking.

Vitakruid Visolie Forte
Twee hoog meervoudig onverzadigde vetzuren met talloze
gezondheidsbevorderende effecten. Zo zorgen de hoogwaardige
omega-3 vetzuren voor het hart. Daarnaast spelen de aan visweefsel
onttrokken vetzuren een rol in de hartfunctie, bloeddruk, en
triglyceridespiegel* Bovendien draagt de inname van DHA door de
moeder bij tot een goede ontwikkeling van de ogen van de foetus en bij
zuigelingen die borstvoeding krijgen



Supplementen 

 
Vitakruid vitamine D 75mcg

Een ontoereikende vitamine D huishouding is door de schaarste aan
zonnestralen in onze koude Benelux vaker regel dan uitzondering.
Desondanks kan een evenwichtig voedingspatroon een effectieve
remedie vormen. De vormen ergocalciferol (vitamine D2) en
cholecalciferol (vitamine D3) zijn namelijk respectievelijk te vinden in
paddenstoelen en voeding van dierlijke oorsprong. Paddenstoelen en
dieren maken op dezelfde manier vitamine D aan als mensen, onder
invloed van uv-straling (zonlicht). De vorm die je consumeert uit dierlijke
producten (vitamine D3) is zelfs exact dezelfde vitamine D die onze huid
aanmaakt, en daarom de meest biologisch beschikbare vorm voor ons
menselijk verteringsgestel.

Zelf ben ik fan van de supplementen van Vitakruid. Als je een
programma bij mij volgt of een persoonlijk coachingstraject krijg je
hierop altijd 15% korting op de adviesprijs. 
Mocht je het zelf willen bestellen dan kan je op hun site de code:
80procentpuur gebruiken voor 10% korting

 


