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Fit en vitaal 
Fit blijven tot op onze oude dag en kunnen doen wat we willen zonder al te veel klachten. Het is iets 
waar we allemaal van dromen maar het lijkt haast onmogelijk. Toch hebben we hier veel meer invloed 
op dan je in eerste instantie zou denken. Het lichaam beschikt namelijk over een oeroude kracht die 
jou het allerliefste zo lang mogelijk jong houdt.  

Overleven 
Het allergrootste doel van lichaam en geest is overleven. Alles wat we doen, denken, zien en zeggen is 
gelinkt aan deze overlevingsdrang. De mening die je geeft, de kleding die je draagt en de acties die je 
uitvoert zijn er allemaal om ervoor te zorgen dat je veilig in een groep past. Bijvoorbeeld je 
familiegroep of vriendengroep. Dit geeft meer zekerheid en een grotere kans op overleven.  

Ook binnenin het lichaam gaat deze overlevingsdrang verder. Cellen worden constant vernieuwd, 
emoties en gifstoffen worden verwerkt en opgeruimd, wondjes worden gedicht en beschadigingen 
hersteld. Het lichaam is perfect in staat zichzelf te genezen doormiddel van het zelf herstellend 
vermogen. Hoe geweldig is dat! 

Bescherming 
Om effectief te overleven gebruiken we verschillende beschermingssystemen. Wanneer eerste het 
systeem is om jezelf te beschermen tegen lichaamsvreemde stoffen en beestjes: het immuunsysteem. 
Deze beschermbron zit in je slijmvliezen, voornamelijk in het slijmvlies van je darmen en leeft daar 
samen met je darmbacteriën.  

Daarnaast hebben we het vermogen om te vechten tegen die stoffen en beestjes als ze de natuurlijke 
barrière, gevormd door huid en slijmvliezen, eenmaal hebben weten te passeren. Dit afweersysteem is 
een onderdeel van het immuunsysteem dat voornamelijk plaatsvindt in de bloedvaten en wordt 
opgebouwd uit eiwitten. Hier heb je al wat over gelezen en hier gaan we volgende week dieper op in! 

Het derde systeem is het vermogen om weefselschade te herstellen, die ontstaat na het binnendringen 
van schadelijke stoffen en beestjes, na trauma (breuken en wondjes) of dagelijkse/sportieve activiteiten, 
die zich uiten in vermoeidheid, pijntjes en eventuele gebruiksschade: het herstelsysteem. Dit onderdeel 
ruimt de rotzooi op en vervangt kapotte onderdelen wanneer het lichaam in rust is. Dit systeem wordt 
aangestuurd door de zenuwbanen onder invloed van de hersenen en hormonen en hier gaan we het 
vandaag hebben!  

Tot slot is er nog een mentaal deel wat het lichaam inzet om te overleven, een onderdeel van ons 
denkvermogen: het ego. Dit onderdeel van overleving is zo uitgebreid dat ik er een heel nieuw 
programma over heb geschreven!   

Immuunsysteem  

Het ego  

Afweersysteem Herstelsysteem 
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Veroudering 
Als het lichaam aangevallen wordt is er een noodsituatie, een mogelijke levensbedreiging. Het 
afweersysteem wordt ingezet om het lichaam te beschermen en de aanvaller te bestrijden. Het maakt 
voor dit jouw lichaam helemaal niets uit waar deze stress vandaan komt. Of je een schaafwond hebt, 
loopt te piekeren, een verkoudheid hebt, zenuwachtig bent voor een presentatie of je jezelf schaamt. 
Het lichaam heeft één stressreactie voor alle mogelijke levensbedreigingen. Het sympathische 
zenuwstelsel om precies te zijn. 

Wanneer de nood voorbij is keert de rust in het lichaam terug. In deze rustfase kan het lichaam 
zichzelf gaan herstellen en de overblijfsels opruimen, zoals beschadigde weefsels, dode cellen, stress 
hormonen en afvalstoffen. Dit doet het via het herstelsysteem, het parasympathische zenuwstelsel. Zo 
ben je binnen een paar dagen van je verkoudheid af of voel je die blauwe knie niet meer. Na een 
weekje ben je weer zo goed als nieuw!  

 

 

Van kortdurend naar chronisch 
Aangezien stress en rust gebruik maken van dezelfde energiebanen kunnen deze niet tegelijkertijd in 
actie zijn. Of er is stress, of er is rust. Wanneer een lichamelijke belasting of mentale stress aanhoudt 
kan het lichaam zichzelf tijdelijk niet meer herstellen en schoonmaken. De gevolgen worden langzaam 
merkbaar in vage klachten. Denk maar eens aan een aanhoudende snotneus, pijn door overbelasting of 
mentale uitputting door langdurige stress. Dit zijn symptomen om jou te laten weten dat er iets moet 
veranderen. Je lichaam heeft nu rust nodig! 

Wanneer er niet geluisterd wordt naar deze symptomen en de situatie verandert niet, kan een klacht 
chronisch worden. Chronisch betekent langdurig of aanhoudend. De verkoudheid wordt een 
longontsteking of de zere knie een ontstoken knie.  

Van chronisch naar levenslang 
Het zelf herstellend vermogen werkt enkel in rust en maakt dan gebruik van voedingsstoffen om cellen 
en weefsels te herstellen en het lichaam schoon te maken. Wanneer het lichaam niet voldoende 
voedingsstoffen binnenkrijgt om mee te werken kan het lichaam niet goed herstellen en blijft de klacht 
zelfs na noodgedwongen rust aanhouden. Hormonen en cellen kunnen niet optimaal worden 
aangemaakt, afvalstoffen blijven liggen en deze kunnen op hun beurt weer gaan irriteren en infecteren. 
Langzaam veranderd een longontsteking in COPD en de ontstoken knie in een versleten knie. 

Daarom kunnen we in veel gevallen het volgende stellen: 
 

Chronische ziekte of pijnen ontstaan door: 
1. Een tekort aan voedingsstoffen. 

2.  Een ophoping van gifstoffen 
  

Bedreiging 
voor je 

gezondheid

Stress! 

Je lichaam 
vecht of je 

vlucht

Rust keert 
terug. 

Herstel & 
opruiming
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1. Tekort aan voedingsstoffen 
Je weet dat de drie macronutriënten ons lichaam voorzien van belangrijke energiestoffen voor alle 
organen en weefsels. Nu zijn er naast de grote voedingsstoffen ook nog kleine voedingsstoffen: de 
micronutriënten. Vitamines, mineralen en andere bioactieve stoffen. Van deze hebben we lang niet 
zoveel gram nodig als van de grote stoffen, maar toch zijn ze net zo belangrijk, of zelfs belangrijker.  

De vitamines en mineralen ondersteunen alle processen van het lichaam die aangestuurd worden door 
de macro’s. Zonder deze zouden vetten, eiwitten en koolhydraten een groot deel van de functies niet 
kunnen uitvoeren. De vitamines en mineralen zijn de sleutels voor de grote voedingsstoffen. Ieder met 
zijn eigen taken.  

 
   

 

Koolhydraten Vitamines  Eiwitten Mineralen Vetten 
 

Vitamines en mineralen komen van nature voor in alles wat leeft, of heeft geleefd. Je krijgt ze bijna 
altijd binnen wanneer je eet, aangezien planten en dieren de basis vormen van onze voeding. Maar niet 
alles bevat dezelfde hoeveelheid van deze stoffen.  

Pure suiker bevat bijvoorbeeld geen vitamines en mineralen meer, terwijl een suikerbiet ze nog wel 
bevat. Hoe natuurlijker een product, hoe meer van deze belangrijke voedingsstoffen het nog bevat. 
Daarom is het zo belangrijk om veel verse producten te eten! 

Vitamines  
Je hebt vitamines iedere dag nodig voor je gezondheid, groei en ontwikkeling. Vitamines komen uit de 
levende natuur, levende organismen zoals dieren, mensen en planten kunnen deze vitamines zelf 
aanmaken. Zo zit fruit barstens vol vitamine A en C, bevat broccoli veel B11 en zit er in vis vitamine D. 
Ook wij kunnen D aanmaken onder invloed van zonlicht. 

Er zijn dertien vitamines: A, B, C, D, E, en K, waaronder er 8 soorten vitamine B zijn. Deze vitamines 
kunnen worden onderverdeeld in twee groepen: de vet oplosbare en de wateroplosbare vitamines.  

Vet oplosbaar 
Van de 13 vitamines zijn er vier oplosbaar in vet: A, D, E en K. Om deze stoffen op te nemen, te 
vervoeren en te gebruiken is dus vet nodig. Zonder vet is de vitamine onbruikbaar. Mede daarom is 
onverzadigd vet zo gezond, ze kunnen binden aan de vitamines. Essentiële vetzuren (omega-3 en 6) 
krijgen ook wel eens de naam vitamine F omdat ze effectief kunnen binden met andere stoffen. 

Wateroplosbaar 
De 8 vitamines B en vitamine C worden doormiddel van vocht uit de darmen opgenomen en dit is ook 
precies de reden waarom je deze vitamines verliest wanneer je groentes gaarkookt. Ze blijven achter in 
het kookwater. Bij wokken, roerbakken, grillen en stomen blijven de vitamines wel in de groentes. 
Probeer altijd je groentes en aardappelen zo kort mogelijk te koken of probeer eens een stoommandje 
uit! 
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Mineralen 
Mineralen komen in tegenstelling tot de vitamines uit de ‘dode’ natuur, zoals gesteente. Ze kunnen 
worden opgenomen uit de aarde en worden vervoerd in water. Vervolgens wordt dit mineraalwater 
door planten opgenomen en wordt dit voeding voor dieren en mensen. Zo komt het in ons lichaam, het 
water wat we drinken, in het vlees en planten die we eten terecht.  

Mineralen kunnen we niet zelf aanmaken en moeten we uit onze voeding halen. Mineralen spelen een 
zeer belangrijke rol als bouwstof, als onderdeel van de stofwisseling en schoonhouding van het 
lichaam. Magnesium is een afvalopruimer bij uitstek! Onder de mineralen vallen: Calcium (kalk), 
chroom, fosfor, ijzer, koper, kobalt, kalium, jodium, magnesium, mangaan, molybdeen, natrium, seleen 
en zink. 

Tekort  
Vitamines en mineralen hebben allemaal hun eigen functie en zijn bij bijna ieder lichaamsproces 
betrokken. Van de weerstand, groei, verbranding, zenuwstelsel, hartwerking, vochthuishouding, 
gezichtsvermogen, spierspanningen, hersenfunctie, bloedfunctie, omzetting van stoffen, opschoning 
van het lichaam, het complete herstelsysteem tot aan de opbouw van botten, spieren, huid, haren, 
tanden en nagels toe. Deze ministofjes houden jou jong en fit! 

Nu je weet dat de vitamines en mineralen bij ieder lichaamsproces een grote rol spelen kun je 
gemakkelijker begrijpen dat een tekort tot blijvende slijtage of vertraagd herstel kan leiden. Want 
zodra een lichaamsfunctie niet goed verloopt, heeft dit invloed op het gehele lichaam.  

Alles in het lichaam werkt samen als een grote machine. Mist er een onderdeel, dan kan heel de 
machine vastlopen. Vaak is vermoeidheid of hoofdpijn het eerste teken dat je te weinig voedingsstoffen 
binnenkrijgt! Maar ook dof haar, broze nagels, ontstekingen en slechte wondgenezing zijn kleine 
aanwijzingen van langdurig te weinig voedingsstoffen.  

Wil je zo lang mogelijk energiek blijven met weinig tot geen klachten? Dan is zorgen dat je voldoende 
vitamines en mineralen eet hét begin! 

Bij slikken 
Bij een gezond en gevarieerd voedingspatroon krijg je alle stoffen binnen die je nodig hebt waardoor 
supplementen slikken niet nodig is. In sommige gevallen is het wel nodig om extra vitamines en 
mineralen binnen te krijgen. Dit kan zijn omdat deze in het voedingspatroon te weinig voorkomen of 
omdat er een lichamelijk trauma of chronische ziekte is. Ook bij eet- of slikproblemen kan het nodig 
zijn om supplementen te gebruiken net zoals bij hevige emotionele schommelingen en winterdips. 

Vitamine B1, B2, B12 samen met ijzer en calcium kunnen nodig zijn bij een vegetarisch of veganistisch 
voedingspatroon. Vitamine D kan soms in de wintermaanden nodig zijn of bij auto-immuunziektes. 
Omega-3 kan als hulpstof bij vitamine D gebruikt worden en worden ingezet bij ontstekingen.  

Ikzelf gebruik vaak bij mijn menstruatie en in oktober tot februari (gemiddeld 3x in deze periode), wat 
extra ijzer en vitamine D. Ik neem dan wanneer ik er behoefte aan heb een glas Roosvicee Ferro (ja, 
hier zit suiker in) voor ijzer en vitamine C en/of daarnaast een vitamine D tablet met een lepel olijfolie. 
Het liefst op redelijk nuchtere maag. Ik merk dan de volgende dag dat ik weer makkelijker mijn bed uit 
kom! 

Te veel 
Van verschillende vitamines en mineralen kun je ook een teveel binnenkrijgen. Bij een gezond, 
gevarieerd voedingspatroon komt een teveel niet snel voor en geeft dit geen risico’s, maar door 
gebruik van supplementen zoals multivitaminen naast de voeding of bij een extreem eenzijdig 
voedingspatroon kan dit wel gebeuren. Hierdoor kan het lichaam overbelast raken waardoor er 
serieuze klachten en schade aan organen kunnen ontstaan. Gebruik daarom nooit zomaar 
supplementen, multivitamines of preparaten zoals poeders (vitamine/mineralen shakes) en injecties! 
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2. Een ophoping van toxiciteit 
Laten we teruggaan naar ons zelf herstellend vermogen. Want onder andere vitamine C en Seleen 
hebben nog een ander functie naast een sleutelrol. Het is een sterk wapen tegen chronische ziekte. Het 
zijn antioxidanten. 

Antioxidant betekent letterlijk tegen-oxidatie, het reageren met zuurstof. Dat is precies de rol van een 
antioxidant. De stof voorkomt dat er schade aan je cellen ontstaat door oxidatie. Door oxidatie gaat 
bijvoorbeeld ijzer roesten en wordt je avocado bruin. Of je olie bij verhitting giftig!  

Deze oxidatie gebeurt ook in ons lichaam en hierdoor ontstaan de vrije radicalen. Gifstoffen. Vrije 
radicalen klinken dramatisch, maar zijn een bijproduct van de stofwisseling. Doodnormaal! Deze 
gifstoffen komen onder andere vrij bij het sporten en van veel krijg je spierpijn. We noemen oxidatie 
ook wel eens verzuring, net zoals je in je spieren kunt voelen bij krachttraining. Deze gifstoffen 
brengen namelijk de PH-waarde van het bloed omhoog waardoor het lichaam letterlijk zuurder wordt! 

Mentale en lichamelijke stress, emoties, de stofwisseling, roken, ademen, alcohol, zonnestraling, weinig 
slaap en een ongezond voedingspatroon zorgen voor verzuring van het lichaam.  

Wat is een toxische stof 
Vrije radialen (gifstoffen) zijn instabiele moleculen. Ik probeer het zo simpel mogelijk te houden: 

• Een molecuul bestaat uit 2 of meer atomen. Zo is een watermolecuul opgebouwd uit 2 
waterstofatomen met 1 zuurstofatoom (H2 O).  

• Een stabiel atoom is in balans (even aantal elektronen bolletjes om zich 
heen). Een onstabiel atoom (vrije radicaal) heeft een oneven aantal om zich 
heen. 

• Om in balans te komen pakt hij een bolletje af bij een ander of geeft er een 
weg.  

 

 

  

De vrije radicaal heeft een bolletje afgepakt en is weer in balans, de rollen zijn omgedraaid. De ander 
wordt nu een vrije radicaal. Zo ontstaat er een kettingreactie die kan leiden tot schade aan de cellen en 
weefsels. Hoe meer vrije radicalen, des te meer schade.  

Ons lichaam is prima in staat om deze vrije radicalen op te ruimen. 
Hiervoor is het herstelsysteem gebouwd! Dit doet het lichaam door 
antioxidanten aan te maken met hulp van de vitamines, mineralen en 
andere voedingsstoffen. Deze antioxidanten bevatten zo veel bolletjes dat 
ze er heel wat kunnen missen en deze geven ze graag weg aan de vrije 
radicalen om jouw lichaam te beschermen. Het zijn superherstellers.   

Tegenwoordig krijgen we nogal wat gifstoffen binnen in het dagelijkse leven door chronische stress, 
lucht- grond- water- en voedselvervuiling. Een teveel van deze toxische stoffen kan het lichaam niet 
zelf oplossen. Dit beschadigt het lichaam en gaat herstel tegen.  

Een simpele check om te kijken of je veel toxines in je lichaam hebt is door ’s ochtends direct na het 
opstaan je tong eens goed te bekijken. Zie je veel witte aanslag op je tong liggen? Dan heb je 
waarschijnlijk veel toxische stoffen in je lichaam en kan het bevorderlijk zijn om het lichaam te 
ondersteunen met gezonde, verse voeding! Daarnaast kun je gaan onderzoeken waar deze toxines 
vandaan komen en de inname verminderen.   
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Toxiciteit verlagen 
De toxiciteit verlagen en zo het lichaam ontzuren is belangrijk voor een levenslange goede gezondheid. 
Dit zal het zelf herstellend vermogen ondersteunen wat jouw lichaam fit en gezond houdt. Zo zal het 
lichaam genoeg middelen hebben om zichzelf te kunnen blijven herstellen, zodat jij niet of nauwelijks 
meer ziek wordt en zelfs op je oude dag nog fit bent.  

Ontzuring: 
• Verminder mentale en lichamelijke stress  

• Zorg voor dagelijks veel vitamines en mineralen uit groentes 
• Eet voor 80% plantaardige producten 

• Verminder giftige bestrijdingsmiddelen in je voeding, kies biologisch waar kan 
• Eet weinig voorbewerkte voeding zoals koekjes en kant-en-klaar gerechten 

• Stop met roken 
• Matig de cafeïne en alcohol inname 

• Zorg voor dagelijkse ontspanning 
• Beweeg dagelijks minimaal 15 minuten  

 

Bonustip: de laatste twee kun je gemakkelijk combineren door dagelijks een kleine wandeling te 
maken! Bijvoorbeeld in de pauze op het werk, of na het avondeten. Dit zorgt ervoor dat je ontspant en 
gifstoffen goed opgeruimd kunnen worden. Ook maak je in de buitenlucht vitamine D aan en dat is 
weer goed voor je humeur en energie! Is er natuur in de buurt? Ga dan voor een ommetje in het groen. 
Werkt nog beter. 

Bioactieve stoffen 
Naast deze voedingsstoffen bevatten planten meer bioactieve stoffen die werken als antioxidant! 
Bijvoorbeeld de flavonoïden. Deze stofjes zijn veel krachtiger dan vitamine C of E en werken daarom 
als superantioxidant! Bijna alle groentes en fruit bevatten deze fijne stofjes, maar vooral de groene 
bladgroentes zitten hier vol mee. Hoe donkerder de kleur groen is, hoe meer flavonoïden er aanwezig 
zijn. Dus nog meer redenen om groene groentes te eten! 

Heb je hier moeite mee? Probeer dan eens wat gerechten uit het boekje Smoothies en sappen, 
Wereldse smaken of uit het kookboek Foodcombining.  
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De eeuwige jeugd  
Wil je het liefst zo lang mogelijk fit blijven, gezond met weinig klachten leven en een mooie huid 
houden? Kijk dan eens goed naar je bord. Je bord is als een spiegel. Wat je op je bord legt en hoe je dit 
eet staat symbool voor hoe jij jezelf behandelt. Helpt dit je met het leven en lichaam dat je graag zou 
willen? Of is er ruimte tot verandering? 

Voldoende koolhydraten, eiwitten, vetten, vitamines en mineralen binnenkrijgen gaat veroudering, 
vermoeidheid en lichamelijke en mentale ziektes tegen. Door een gebalanceerd voedingspatroon met 
veel groente, fruit en granen zorg je dat je alles voldoende binnenkrijgt en jouw lichaam vol liefde 
optimaal kan overleven! 

Natuurlijk is naast je voeding ook beweging en stressvermindering heel belangrijk voor het behouden 
van een gezond en gelukkig lichaam! 

 

Voeding rijk aan antioxidanten & flavonoïden 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*onderzoek toont aan dat tomaten in je voedingspatroon je huid met maar liefst 30% extra kunnen 
beschermen tegen Uv-straling! Interessant is dat bonen ook veel antioxidanten, flavonoïden (en veel vezels!) 
bevatten. Je maaltijden meer laten bestaan uit bonen, ofwel peulvruchten, met daarnaast groente is een 
eenvoudige manier om meer antioxidanten binnen te krijgen!  

 


