
 
  
 

Module 7: 
Reinigen  
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Reinigen  
Over de voedingsstoffen hebben we het ondertussen uitgebreid gehad en je begrijpt nu precies welke 
voeding ons lichaam fit houdt. Over toxines heb je al het een en ander gelezen en nu gaan we daar wat 
dieper op in. Je krijgt uitleg over de laatste voedingsstof. Eentje die essentieel is bij het verwijderen 
van die toxines. Zodat jij jouw lichaam gezond, schoon en soepel kunt houden. Want een schoon 
lichaam kan zichzelf optimaal helen. En dat voel je vanbinnen, en zie je vanbuiten! 

Schoonmaaknetwerk 
Alles wat we doen zorgt voor een chemische reactie in ons lichaam. Wanneer we zuurstof opnemen bij 
het inademen en kooldioxide weer uitademen en wanneer we voedingsenergie verbranden zodat onze 
spieren de energie kunnen gebruiken. Bij al deze processen in het lichaam blijven er afvalstoffen 
achter. Kleine deeltjes van een stof die we niet meer kunnen gebruiken.  

Als toxines blijven liggen, ontstaat er een irritatie. Hier reageert het immuunsysteem op waardoor een 
ontstekingsreactie kan ontstaan om alsnog de stoffen te vernietigen. Je zou ziek worden. Het lichaam 
wil deze stofjes dus al te graag verwijderen. Dit afvoeren van toxines gebeurt via de lymfevaten, het 
schoonmaaknetwerk van ons lichaam dat qua opbouw veel wegheeft van onze bloedvaten.  

Afvoeren  
Om al je cellen te voorzien van zuurstof en alle gezonde voedingsstoffen die je nu binnenkrijgt, kan 
bloedvocht met deze stofjes door de bloedbaan heen naar buiten treden richting de cellen. Een deel 
van dat vocht gaat weer terug naar de bloedvaten, maar er blijft ook vocht achter. Natuurlijk kan dit 
vocht niet zomaar achterblijven anders zouden we na verloop van tijd een grote zak met water worden. 
Het vocht moet terug worden opgenomen.  

Op de plaats waar het vocht achterblijft verzamelt het alle afvalstoffen die terug uit de cellen komen. 
Daarna wordt het vocht opgenomen in de lymfevaten om uiteindelijk weer terug de bloedbaan in te 
kunnen. We willen alleen niet de afvalstoffen in ons bloed terugkrijgen. Daarom loopt het lymfevocht 
altijd via een centraal schoonmaakpunt. De lymfeknopen.  

Deze lymfeknopen zitten verdeeld over het lichaam en zitten vol met schoonmaakcellen. Je voelt deze 
knopen goed in je liezen en vlak onder je oor. Deze zwellen wel eens op wanneer je ziek bent.  

Ontgiften  
De schoonmaakcellen in deze knopen kunnen ongewenste stofjes onschadelijk maken en ze afvoeren 
richting de milt. Daar wordt het voor een laatste keer gefilterd. Het verwijderen van de afvalstoffen 
gebeurt vervolgens in de lever. De lever is een superorgaan als het om ontgiften gaat en kan al deze 
stoffen uitscheiden via urine of via de ontlasting, zodat ze ons lichaam niet langer belasten. 

Het reinigen van het lichaam kost veel energie. Daarom is de lever vooral ’s nachts, tussen 2 en 4 uur, 
actief om alle stoffen uit het lichaam te krijgen. Het is om die reden dat je in de ochtend een stinkende 
adem en een witte aanslag op je tong hebt. Hoe meer gifstoffen in je lichaam (denk aan veel koffie of 
een avondje alcohol), hoe meer aanslag op de tong en geur in de mond in de ochtend. Je tong in de 
ochtend inspecteren is een goede maatstaaf om te kijken hoeveel toxines je in je lichaam hebt.   

Om de lever goed te laten reinigen is het belangrijk dat we voldoende slapen. Wanneer we tot laat 
opblijven kan de lever de afvalstoffen niet goed verwerken en is er een grote kans dat toxines 
achterblijven. Ook het herstel van het lichaam gebeurt vooral ’s nachts! Dus wil je jong, fit en vitaal 
blijven, zorg dan altijd voor een goede nachtrust. 
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Vocht  
Om het lichaam schoon te houden is een goede balans van bloedvocht nodig. Alleen dan is de druk 
voldoende om vocht uit de bloedbaan te stuwen en ook weer een deel op te nemen. Is de druk te laag, 
dan kan het vocht met al zijn voedingsstoffen niet goed naar buiten treden. Is de druk te hoog, dan kan 
het vocht niet meer terugtreden en ontstaat oedeem (vochtophoping).  

Daarom is het laatste voedingsstof water. Ja, water is ook een voedingsstof net zoals koolhydraten, 
eiwitten, vetten, vitamines en mineralen. Water vormt samen met een heleboel andere stoffen de 
inhoud van ons bloed, ondersteunt de opbouw van de cellen, reguleert de hormoonhuishouding, zorgt 
voor een soepele stoelgang, is nodig voor zenuw- en hersenwerking, transporteert voedingsstoffen en 
zorgt voor een stabiele lichaamstemperatuur. Zonder vocht zou de bloedbaan uitdrogen, het lichaam 
geen zuurstof en voedingsstoffen meer krijgen, de hersenen niet meer functioneren en afvalstoffen 
ophopen. We overleven niet zonder vocht. We kunnen ook maar 3 tot 5 dagen zonder water.  

Drinken 
Dagelijks verliezen we ongeveer 2 liter vocht voor het schoonhouden van je lichaam. Dit gebeurt via 
de urine, ademhaling en zweetklieren. Om de vochtbalans op pijl te houden is het belangrijk dat we dit 
vocht weer terugkrijgen. Een deel van dit vocht krijg je binnen door verse producten te eten. Groentes 
en fruit zitten namelijk vol met vocht. Het overige vocht moeten we drinken, zo’n 1,5 tot 2 liter water 
per dag. 

Water is zo goed als smaakloos en bevat geen calorieën. Bronwater is zuiver water met verschillende 
mineralen. Kraanwater bevat meer calcium (kalk), medicijnresten en bestrijdingsmiddelen uit het 
oppervlaktewater dan bronwater, maar het water uit de Nederlandse kraan is veilig om te drinken.  

Wanneer je veel zoete dranken drinkt is water niet heel bevredigend en wellicht saai. Maar net zoals 
met alle voedingsstoffen is puur en onbewerkt het beste medicijn voor ons lijf. Zodra je tong aan 
minder zoete smaken gewend raakt, is niets dorstlessender en oppeppender dan een groot glas water!  

Uitdroging  
Wanneer het vochtgehalte in het lichaam met 5% daalt, kun je al de eerste tekenen van uitdroging 
merken. Door een vermindering van bloedvocht krijgen spieren en hersenen minder energie en 
voedingsstoffen waardoor jij je snel vermoeid of uitgeput voelt. Je concentratie gaat achteruit en de 
eerste tekenen van hoofdpijn beginnen. Je krijgt een leeg gevoel in je maag, zin in eten maar je weet 
niet zo goed waar je precies zin in hebt. Afvalstoffen beginnen op te stapelen. Je spieren voelen stijf, 
zijn gevoelig en kunnen snel in de kramp raken. De gewrichten voelen stroef. Ook de 
lichaamstemperatuur zal licht dalen, waardoor je het wat koud kunt krijgen.  

Drink je voldoende? 
Honger en dorst zijn prikkelingen vanuit het brein die veel op elkaar lijken. Een leeg gevoel dat we 
vaak aanzien voor trek is meestal een eerste teken van dorst. Wanneer je vaak zomaar trek hebt vraag 
jezelf dan altijd even af of je vandaag al voldoende hebt gedronken. Neem een groot glas water en 
wacht ongeveer 15 min. Nog altijd trek of honger? Neem dan voeding waar jij behoefte aan hebt.  

Er is een simpele test waarmee je kunt checken of je wel voldoende water drinkt. Pak hiervoor een 
huidplooi vast op de bovenkant van de rechterhand. Als het vel direct straktrekt na het loslaten van de 
huid drink je voldoende vocht. Blijft de plooi even staan, dan is dit een teken dat je wat uitgedroogd 
bent.  

Een formule waarmee je kunt bepalen hoeveel water je op een dag ongeveer nodig hebt: je 
lichaamsgewicht X 30 ml. Weeg je bijvoorbeeld 60 kilo, dan heb je ongeveer 1,8 liter per dag nodig. 
Natuurlijk heb je op een warme zomerdag meer vocht nodig dan een gemiddelde dag, dus luister 
vooral naar je lichaam en huid! 
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Bulkdrinken  
Voldoende drinken is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. 2 liter water, ongeveer 8 glazen, is stiekem 
best veel. Wanneer je de hele dag een fles meedraagt voelt het al snel alsof je de hele dag aan het 
drinken (en plassen) bent. Maar je kunt het veel makkelijker maken om aan je vochtbehoefte te komen: 
door het aantal drinkmomenten te verkleinen. 

Verdeel bijvoorbeeld 2 liter water over 4 drinkmomenten. Op deze manier drink je per drinkmoment 
ongeveer 0,5l. Je hoeft dan niet de hele dag een fles water mee te zeulen en eraan te denken om te 
drinken. Je plant gewoon 4 momenten in die voor jou prettig zijn. Dit noemen we bulkdrinken en zo 
deden we dat als oermens al. Wanneer we een waterpunt vonden dronken we een grote hoeveelheid, 
zodat we weer een tijdje zonder water door konden. 

Deze manier van drinken werkt vooral heel reinigend direct na het opstaan. Je lever heeft ’s nachts 
hard gewerkt, maar de waterbehoefte is gedurende de nacht niet aangevuld. Door direct na het opstaan 
2 glazen lauw water (gekookt water met koud water mengen is het smakelijkste, lekker met wat verse 
gember) te drinken, kunnen lymfe, lever en nieren het water direct gebruiken voor zuivering. Zonder 
dat de spijsvertering al om vocht en energie vraagt. Dit is een geweldige manier om te ontgiften en 
raad ik dan ook altijd aan om te doen! Vul de andere drinkmomenten in naar jouw leven. Bijvoorbeeld 
een uurtje voor de lunch, tussen 15:00 en 16:00 wanneer onze energie weer terugloopt en ’s avonds zo’n 
2 uur voor het slapen gaan. Binnen twee uur hebben we het overtollige weer uit geplast, dus maak je 
niet druk dat je er in de nacht extra uit moet. 

Dit bulkdrinken maakt het niet alleen veel makkelijker om aan je vochtbehoefte te voldoen, maar het 
werkt ook als een soort koffie! Probeer het maar eens, wanneer je laag in je energie zit en ‘behoefte’ 
hebt aan een bakkie cafeïne. Drink 2 glazen water direct achter elkaar op. Door dit snel (niet gehaast!) 
te drinken creëer je stroming in het lichaam. Je spieren, cellen, brein en organen worden gewekt, 
afvalstoffen weggespoeld en je lichaam krijgt direct een dosis vocht waardoor je een boost krijgt. Jij 
voelt een lading frisse energie en bent weer scherper en je lichaam wordt gereinigd! 

Blijf altijd naar je lichaam luisteren. Drink wanneer je dorst hebt en drink wat meer op hete dagen of 
na grote inspanning. Drink niet door wanneer het niet prettig voelt. Drink liever geen koude dranken 
vlak voor tot vlak na de maaltijd omdat dit het verteringsvuur verkleind. Hierdoor zal de vertering 
minder goed kunnen werken.  

  
07:00 uur 11:00 uur 

15:00 uur 20:00 uur 
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Ontgiften 
Naast voldoende drinken en veel antioxidanten eten zijn er meer manieren om de afvoer van 
afvalstoffen te stimuleren en zo het lichaam te ontgiften. Het beste werkt het natuurlijk wanneer al 
deze punten evenveel aandacht krijgen. Zo ontstaat er een balans in het lichaam waarmee het optimaal 
kan functioneren.  

Bewegen 
Om het bloed rond te pompen hebben we ons hart nodig. Hoewel het lymfesysteem veel op onze 
bloedvaten lijkt, heeft deze geen pomp die constant het vocht richting de lymfeknopen pompt. De 
stuwing van het vocht richting de knopen ontstaat enkel door onze spieren. Het hele lichaam is een 
grote pomp voor de lymfevaten! Zodra wij bewegen trekken onze spieren samen en ontspannen weer. 
Bijvoorbeeld bij lopen en fietsen. Deze beweging masseert het vocht met de afvalstoffen richting de 
knopen zodat het vanuit daar weer naar de bloedbaan kan.  

Beweging is dus een belangrijk punt om het lichaam te reinigen en ontgiften dat we vaak vergeten! 
Zitten we een groot deel van de dag stil, zoals bij een kantoorbaan, dan wordt het vocht weinig 
gestuwd en gifstoffen minder afgevoerd. Vooral wanneer er veel vocht door de bloedvaten naar buiten 
treedt, zoals op een hete zomerdag of bij een hoge bloeddruk, kan er snel een vochtophoping ontstaan 
die we oedeem noemen. Dit zien we vaak terug in de voeten, onderbenen en handen.  

Door dagelijks te bewegen stimuleren we de afvoer van vocht. Je hoeft hiervoor echt niet dagelijks 
naar de sportschool. Wat stretchoefeningen, jezelf uitrekken, regelmatig een rondje lopen, de fiets 
pakken en wanneer kan telkens voor de trap kiezen zijn al goede manieren om het vocht naar boven te 
stuwen, die je dagelijks zonder al te veel moeite kunt toepassen. Maak in de ochtend of avond een 
momentje tijd voor jezelf om stretchoefeningen te doen of combineer het met krachttraining. Ikzelf fris 
mijn lichaam het liefste op met een yogales op youtube! 

Tips voor dagelijkse beweging: 
• Installeer een stappenteller app en probeer dagelijks 6000 stappen te zetten 
• Stretch je lichaam voor 5 minuten direct na het wakker worden 

• Pak altijd de trap 
• Wandel of fiets naar de supermarkt, je werk of een afspraak 

• Neem een wandeling na het avondeten 
• Richt een wandelclubje op in je buurt 

• Zoek een hobby waarbij je staat of beweegt 

• Zoek een sport waar je veel plezier uit haalt 
 

Bonustips voor een kantoorbaan 
• Download een break reminder app om ieder half uur even te bewegen, te lopen of te stretchen 
• Zet de prullenbak wat verder weg 
• Haal tussendoor een kopje thee 
• Maak een lunchwandeling samen met collega’s 
• Stap een halte eerder uit of parkeer je auto zo ver mogelijk van het gebouw 
• Ga staan of rondlopen telkens wanneer je een telefoontje pleegt 
• Vraag om een sta bureau voor productieve afwisseling 
• Ga naar het toilet dat het verste van je bureau af is 
• 10 seconden springen telkens wanneer je naar het toilet gaat 
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Droog borstelen  
Heb je last van toxines in je darmen of lever, dan is de kans groot dat je een 
onrustige huid hebt. Toxines die niet voldoende opgenomen of afgevoerd worden 
door water komen vaak via de huid naar buiten. Door de huid te verzorgen en 
masseren stimuleer je de afvoer van deze afvalstoffen. Zo kun je bijvoorbeeld 
het lichaam droog borstelen. Dit stimuleert de bloedcirculatie, verwijdert dode 
huidcellen en helpt met de afvoer van toxines en brengt ontspanning. Ook 
mentaal helpt het bij het creëren van een vertrouwde, liefdevolle band met je 
lichaam wat veel positieve invloed heeft op jouw hormoonhuishouding! 

Voor het droog borstelen van het lichaam heb je een zachte borstel nodig die bij 
jouw wensen past. Ga wat winkels af die houten massageborstels verkopen, 
zoals natuurwinkels. Zoek een borstel met zachte haren en test het uit op je arm. 
Kies er eentje die voor jou fijn aanvoelt.  

Borstel je huid in de ochtend zonder olie of water. Begin bij de voeten en borstel 
langzaam richting het hart. Je kunt zachte stroken maken of cirkeltjes, of beide, 
net wat je fijn vindt! Schenk wat extra aandacht aan je liezen en oksels, 
aangezien zich daar veel lymfeknopen bevinden. Het borstelen hoeft niet lang te 
duren. 5 tot 10 min is al ruim voldoende. Douche bij voorkeur jezelf na het 
borstelen kort (koud) af en drink een groot glas water. 

Let op, liever niet borstelen bij:  
Acne, actieve eczeem, beschadigde huid, spataderen, ontstoken of geïrriteerde 
huid, psoriasis.  

 

Zelf massage met olie 
1. Verwarm ongeveer 40 ml olie. Pak voor ieder lichaamsdeel wat olie op de hand. 
2. Gezicht: breng wat olie aan op het voorhoofd en werk telkens in cirkels van het midden van 

het gezicht, naar de oren en dan via de nek naar beneden. 
3. Hals 3x: strijk met twee handen vanuit de achterkant van de nek van onder naar boven. Houd 

daarna de handen op de nek en strijk met de pinken langs de kaaklijn en over de keel naar de 
voorkant. 

4. Borstkas: begin bovenaan, maak vanuit het midden grote rondingen richting de oksels. Verlicht 
de druk bij de borsten en stop aan de onderkant van de ribben 

5. Armen: Maak kleine draaiende beweging over de linkerschouder en werk langzaam richting de 
hand. Herhaal totdat je de volledige arm hebt gehad. Strijk met een stevige vlakke hand van 
onder terug naar boven en herhaal aan de rechterarm 

6. Handen: strijk van de pols over de rug en masseer met de duim en wijsvinger een voor een de 
vingers met een draaiende, licht trekkende beweging. Wanneer je alle vingers hebt gehad 
masseer je met de duim de binnenkant van de hand en vingers 

7. Buik: begin bij de navel en draai zachtjes met een vlakke hand kloksgewijs een spiraal over de 
hele buikwand 

8. Rug: indien mogelijk, wrijf zachtjes met vlakke handen van het stuitbeen naar boven 
9. Benen: maak cirkels over één bil en werk met twee handen via de zijkanten van de 

bovenbenen naar beneden tot aan de knie. Ga om de knie heen, strijk over het onderbeen en 
strijk met twee handen krachtig naar boven over het gehele been. 

10. Voeten: strijk over de bovenzijde van de voeten en masseer de tenen zoals de vingers. Wrijf de 
onderkant van de voeten in met olie en maak met de duimen kleine cirkels over de gehele 
voetzool tot aan de binnenzijde van de enkels 
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Koud afdouchen  
Omdat het lymfesysteem de contractie van je spieren nodig heeft is het erg stimulerend om koud af te 
douchen of een wisseldouche te nemen. Door het warme water zetten de bloedvaten zich uit. Wanneer 
je dan de kraan kouder zet trekken de bloedvaten en kleine spieren zich samen. Deze pompwerking 
stimuleert jouw lymfesysteem super effectief! 

Koud douchen heeft nog meer gezondheidsvoordelen. Zo stimuleert het de aanmaak van endorfine, een 
geluk stofje dat stresshormonen tegengaat. Koud afdouchen kan zelfs helpen bij gewichtsverlies omdat 
het de verbranding van wit lichaamsvet aanwakkert. Dit is de vetreserve die we moeilijk verliezen. 

Voordelen koud afdouchen 
• Je immuunsysteem wordt blijvend sterker door aanmaak van meer witte bloedcellen 
• Het verbetert de bloedcirculatie waardoor je bloedvaten en hart gezond blijven 
• Het boost de verbranding van wit lichaamsvet waardoor hardnekkige love handels verdwijnen 
• Het beschermt de natuurlijke olielaag van de huid in tegenstelling tot warm douchen 
• Het stimuleert het lymfesysteem waardoor toxines het lichaam effectiever kunnen verlaten 
• Het helpt tegen depressies doordat er meer geluk hormonen vrijkomen 
• Het zorgt voor sneller herstel van spieren  
• Het traint het lichaam om te gaan met stress 
• Het helpt tegen vermoeidheid 
• Je bouwt wilskracht op 
• Je wordt bewuster van je lichaam en gedachtes 

 

Techniek  
Wil je dit gaan proberen? Begin dan niet zomaar. Een succesvolle koude douche bouw je rustig op. Kijk 
voor een hele effectieve ademhalingstechniek die je vóór het douchen kunt doen dit filmpje op youtube: 
Wim Hof breathing tutorial by Wim Hof of Guided Wim Hof Method Breathing. 
 

1. Zorg dat je voordat je de kraan koud zet 10 diepe, rustige buikademhalingen hebt genomen om 
de zenuwen tot rust te brengen.  

1. Breng de eerste week na deze ademhalingen enkel de armen en benen onder de koude straal. 
Blijf rustig en diep doorademen gedurende 10 seconden, observeer of je belemmerende 
gedachte ontwikkelt. Zet dan de kraan uit. 

2. Breng de volgende week ook de romp onder de koude straal. Blijf weer diep doorademen 
gedurende 10 tot 20 seconden. 

3. Breng de derde week ook het hoofd onder de kraan. Blijf weer diep doorademen gedurende 10 
tot 20 seconden. 

4. Bouw met je ademhaling langzaam op naar 1 minuut volledig onder de koude kraan.  
 
 

Koud afdouchen is niet geschikt bij: 
• Ernstige Hart- en vaatklachten 
• Een aneurysma 
• Epilepsie 
• Zwangerschap 
• Het fenomeen van Raynaud 
 

 


