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Pensioen in zicht       
De lichaamskamer

In WorkLifeCaste (WLC)
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Christel De Paep
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• Voeding-, gezondheids- en lifestyle coaching
• Ziektepreventie, anti-aging, afslank coaching
• Kruiden- en orthomoleculair advies 
• Relaxatie en anti-stress coaching
• Mental coach met EFT (Emotional Freedom

Technique)
• Herstellen mentale, emotionele en lichamelijke 

balans
• Gecertifieerd Fidlab Healthcareprofessional



Holistische gezondheid

u Waar denk je aan?

u Wat is het?

u Bredere kijk op gezondheid

u ‘Whole’ => holistisch = gehele totale mens in zijn omgeving

u Focus: niet op probleem alleen (symptomatisch) maar op ruimer geheel: de 
oorzaken aanpakken (preventief)

u Doel = langer gezond blijven/worden om ziekte en klachten te voorkomen 
en/of te verhelpen
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Gezondheidsfactoren
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Erfelijkheid:
Genetische factoren

Constitutie
Diathese

Milieu:
Woonomgeving
Werkomgeving

Levensstijl:
Voeding & drank, microbioom

Beweging & slaap, energie
Medicatie & hormonen

Roken & alcohol

Psyché, mentale 
emotionele, sociaal:

Relaties, opvoeding, 
kernovertuiging, stress

Gezondheid

Healthcoaching.be



Voedingskeuze

u Wordt bepaald door structuur van 
spijsverteringsstelsel

u Wat is de mens?
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Carnivoor

GranivoorHerbivoor

FrucNvoor
Fructivoor

Basisvoedsel:
• Rauw en onbewerkt eetbaar voedsel
• Fruit, bessen, vruchten, noten, zaden, 

wortel- en knolgewassen
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Huidige Voeding
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Geraffineerde 
granen: 

witmeelproducten, pasta, 
witte rijst, koekjes, …

Geraffineerde, 
verhitte oliën:

soja-, maïsolie, 
zonnebloem…

Geharde 
plantaardige 

vetten: 
margarine, choco, koekjes, 

sauzen, mayonaise,… 

Geraf. suikers, 
suikervervangers:

biet- en rietsuiker, 
fructosesiroop, 

frisdranken, light en 
zero,…

Minderwaardig
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Belangrijkste tendensen
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Minder en minder beschermende en 
natuurlijke voedingstoffen

Minder Vitaminen, mineralen, micro 
nutriënten en antioxidanten

Onevenwicht omega 6, omega 3 en 
verzadigde vetten 

à hormonenhuishouding  uit balans

Meer en meer bouwstoffen 
beschikbaar: 

koolhydraten, vetten en eiwitten

Volumes stijgen door overvloed,
teveel eiwitten en vrije radicalen, 

omega 6,…
Teveel eten <-> minder arbeid
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Gevolgen van disbalans

à Ontstaan kwalen: o.a. 
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Overgewicht

Cellulitis Hoge 
Bloeddruk

Hoge 
Cholesterol

Diabetes Type2
Zure 

oprispingen

Constante 
indigestie

Vroege 
rimpelvorming Constipatie

Diarree

Overbelaste 
lever

Aambeien

Stress, angst, 
depressie

Geen energie

Vochtophoping

Eczeem 
Psoriasis

Allergieën 
Astma

Hart- en 
vaatziekten

ADHD ADDAlzheimer 
Parkinson
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Gezondheidszorg 
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Vandaag = vnl. “acuut”
Ø Symptomen onderdrukken met medicatie

u kans herval groot, andere plaats

Ø Oorzaken blijven aanwezig

u Economische en commerciële belangen primeren

u Geen antwoord op chronische welvaartziekten

=> Genezen = passief proces! 
à Men laat zich behandelen.
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Gezondheidszorg: toekomst
Ø Genezen is een actief proces voor patiënt!

16

Healthcoaching.be



Evenwichtige voeding

Ø 80 % basevormend/ontzurende voeding (pH +- 7,4)
u Groenten en fruit (voorkeur onbewerkt)

u Wortel- en knolgewassen: rode ui, venkel, rode biet,…

u Bladgroenten en aardappelen

u Karnemelk, yoghurt, kefir, 

u Veel zuiver bronwater (laag Na en droogrestgehalte) tussen maaltijden

Ø 20 % matig verzurende voeding (o.a. eiwitten= proteïnen)
u Brood met volle granen, volle rijst, volkoren pasta/deegwaren

u Peulvruchten, soja, noten, zaden, pitjes

u Kwaliteitsvlees/gevogelte en vis, witte zachte kazen, eieren

à Vandaag verhoudingen omgedraaid:  Proteïne shakes, veel eiwitten, veel suikers,…

18

Healthcoaching.be



Dranken

Ø Bronwater of kruideninfuus: minimum 2 l per dag

Ø Water met stukje fruit/kruiden

Ø Weinig fruitsappen/smoothie: vers mét vruchtvlees

Ø Diksappen: zelf aanlengen met water, Geen frisdrank = suiker + veel 
fosforzuur

§ N.B.Hoe meer suiker in bloed à hoe meer cholesterol lever aanmaakt; 
fosforzuur  è rooft calcium uit lichaam

Ø Geen light of zero dranken : aspartaam bevat methanol =>formaldehyde 
=>mierenzuur è tast zenuwstelsel aan 
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Beweging: “If you don’t use
them, you loose them”

u Hoeveel uren sporten vlgs. adviezen? Hoeveel jij ? Waarom?

u Bewegen: min. 40 minuten/ dag – 150 minuten/week

u Matig intensief en spierversterkend: wandelen, fietsen, zwemmen, dansen, 
trappen nemen, snelwandelen, tuin werken, huishouden, yoga …

u Lichte verhoging van je hartslag, licht zweten = OK
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Slaap
Ø Hoeveel uren?

Ø Nachtrust: 7 - 8 u totaal

Ø Slaap voorbereiding?

Ø 2 à 3 u voor slapen: niets meer eten

Ø 2 à 3 u voor slapen geen blauw licht om melatonine aanmaak niet te 
verstoren

Ø gedempt licht in de laatste uren voor het slapen
Ø ontspannende en rustgevende film : geen actiefilm, thriller indien je 

moeilijke (in)slaper bent

Ø rustgevend boek lezen
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Meer info

u Gezondleven.be: voedingsdriehoek,recepten, adviezen:beweging,slaap, 
mentaal welzijn,milieu…

u Test je watergebruik : https://mijn.gezondleven.be/watertest

u Test je groenten en fruit gebruik: https://mijn.gezondleven.be/groenten

https://mijn.gezondleven.be/fruit

• Nutri-score: letter A tem. E van groen naar rood 

• pos.: afh. van voedingswaarde, vezels, eiwitten, noten, suiker, zout, calorieën, 

• neg.: geen  onderscheid tss. goede en slechte vetten, additieven, 
smaakstoffen, allergenen, contaminanten, grootte van portie

• SmartWithFood-app : +- 20000 artikelen: ingrediënten, glutenvrij, lactosevrij, 
vegetarisch, veganistisch, voedingswaarde,…
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Besluit

u veel van je gezondheid = zelf in de hand

u Moeilijkheid = gewoontes doorbreken

u Vergt veel inspanning, begin met 1 maaltijd

u Resultaat = langer klachtenvrij

u Niet alleen quantity maar quality !

u ‘Kom op tegen kanker’ middelen inzetten voor meer 
ziekte preventie i.p.v. curatief en dit begint bij jou 
persoonlijk!
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3500 jaar geleden op 
Egyptische papyrusrol:

”Van ¼ van wat mensen 
eten leven ze zelf, van 
het overblijvende ¾ 
leven de geneesheren”
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Voeding voor darmflora ?=> goed microbioom 

= Vezels =>Doel stoelgang met ‘golden drop’
1. Voedsel voor darmflora = prebiotica
2. Binden cholesterol + afvoer via stoelgang
3. Groenten en fruit = extra anti oxidanten = beschermen darm- en vaatwand 

en preventie hoge cholesterol
4. Volle granen: volkoren tarwe, rogge, kamut, spelt, gerst, haver,…
5. Peulvruchten, noten en zaden, vette vis, eieren,…
6. Gedroogde vruchten indien ongezoet en onbehandeld: abrikozen, 

pruimen,veenbessen, gojibessen,… 
7. Knoflook, prei, ui, witloof, aardpeer, molsla (paardenbloemblad),…
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Geraffineerde suikers: 
10 nadelen

1. Geraffineerde suiker en fructose = nutriëntenrover
2. Bloedsuikerpieken (hyperglycemie)
3. Meer kans op diabetes type 2
4. Reactieve lage bloedsuikerspiegel (hypoglycemie)
5. Uitputting van bijnieren
6. Overgewicht = risicofactor meerdere ziekten
7. Hogere cholesterol en bloeddruk
8. Cariës
9. Suikerverslaving
10. Maillard-reactie = snellere veroudering

Extra- Suikers 
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Oplossing Fructose ? MAAR

1. Ook nutriëntenrover
2. Meer stijging van cholesterol en vetgehalte in bloed
3. Meer stijging van bloeddruk (dr. stijging van urinezuur)
4. Meer opbouw van buikvet
5. Snellere maillard reactie = nog snellere veroudering en HvZ
6. Meer leverbelasting/verzuring: enkel lever verwerkt fructose
7. Meer obesitas: fructose: geen verzadiging in hersenen
8. Meer diabetes type 2 (sterker dan glucose) dr. meer buikvet
9. Meer cataract, netvliesaantasting

Extra-Suikers 
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Synthetische suikervervangers o.a.
Aspartaam(E951), acesulfaam-K… 
u Lichaamsvreemde stoffen = vergif

u Hormonen in war: > trek in suiker en  koolhydraten

u Light of zero frisdranken: bevatten methanol (in verf en vernis):

Van 30 ° of langdurig kamertemperatuur: direct opname gif in bloed 

Max 7,8 mg methanol/dag vooraleer gif schade toebrengt vlgs. WHO:

u In 33 cl blik = 16 mg methanol

u In 1 L fles light of zero = 56 mg

=> Chronische opstapeling van gif in lichaam bij alle zero en light drinkers

33www.healthcoaching.be

Extra- Suikers 

Healthcoaching.be



Gevolgen aspartaam voor lichaam

1. Netvliesaantasting : mistig zicht, vermindering 
gezichtsvermogen

2. Gevoelsverlies, zenuwpijn, hoofdpijn, verwardheid, 
migraine 

3. Hersenzwelling en tumoren door DNA beschadiging

4. Pancreasaantasting

5. Hartspierontsteking, spierkrampen

6. Gedragsveranderingen, hyperactiviteit 
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Extra-Suikers 

14 nadelen:
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Gevolgen aspartaam voor lichaam

7. Lusteloosheid, oog-en gezichtsstoornissen

8. Misselijkheid, draaiduizeligheid

9. Mogelijk verband borst- en prostaatkanker en baarmoedergezwellen

10. Schadelijk op DNA en foetus: aantasting  immuniteit, hart- en spijsverteringsproblemen, 
kankerverwekkend, fysieke en mentale gebreken

Verergeren ziektebeelden:

11. Diabetici : moeilijk beheersen suikerspiegel, meer lage BSS, sneller netvlies- en 
zenuwaantasting, beroerte

12. ADHD, z. v. Parkinson, MS, z. v. Alzheimer, epilepsie, depressiviteit, autisme, fibromyalgie, CVS, 
ziekte van Lyme, artritis,….

13. Overgewicht: - ‘overeten’ door meer drang naar zoet 

14. kunstmatige suikers: calorieën niet meer inschatten, vals gevoel van gezonde suiker
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Goede suiker = ongeraffineerd= alle originele 
begeleidende nutriënten nog aanwezig

1. Stevia plant = honingplant

2. Ahornsiroop = esdoornsiroop (graad C)

3. Kokosbloesemsuiker

4. Agave siroop (> 90% fructose): beperkt gebruik

5. Koud geslingerde honing : < 40 ° C : topbron van enzymen + antibiotische stoffen

6. Granenstropen, oersuiker, diksap, ruwe zwarte rietsuikermelasse

WEL: fruit = natuurlijke suiker mét vezels, water pimpen met stukje fruit

GEEN : aspartaam, sucralose, tagatose, acesulfaam-K, saccharine, cyclamaat…
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vetzuren

Verzadigde Onverzadigde

Mono onverzadigde Poly onverzadigde 
= essentieel

Omega 9Omega 3Omega 6

Vette vis, 
walnoot, lijn-, 

koolzaad, 
pompoenpit + 

hun oliën 

Plant. olie:  
zonnebloem, 
mais, soja, …

kokosolie, 
rode 

palmolie
boter, ghee, 
room, rund, 
lam, kip,… olijfolie, 

sesamolie

Eenmalig 
verhitten

Niet verhitten

Niet verhittenverhitten

Dierlijk vet: 
vlees, ei- en 
melkpoeder,

…

> transvet, slechte vetten => 
ontstekingen, ziekte

Verhitten

Extra-Vetten

TEKORT !!
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Bedankt voor jullie aandacht en interesse !!
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• Voeding-, gezondheids- en lifestyle coaching
• Ziektepreventie, anti-aging, afslank coaching
• Kruiden- en orthomoleculair advies 
• Relaxatie en anti-stress coaching
• Mental coach met EFT (Emotional Freedom

Technique)
• Herstellen mentale, emotionele en lichamelijke 

balans
• Gecertifieerd Fidlab Healthcareprofessional


