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VOORWOORD 

Je hebt meer controle over je leven dan je denkt. Gezondheid 

is namelijk een optelsom van delen. Het doel van dit boek is 

dat je de regie over je eigen leven weer of meer in handen kunt 

nemen, zodat je gezond en lekker in je vel zit. 

Want ik ben ervan overtuigd dat het de 

bedoeling is dat we ontspannen door 

het leven gaan. Dat we ons levensdoel 

met plezier kunnen vervullen in goede 

gezondheid. 

Daarom wil ik mijn brede kennis over 

gezondheid en praktijkervaring van 

mezelf en mijn cliënten delen met een 

zo breed mogelijk publiek. En omdat ik 

vooral praktisch ingesteld ben, is niet 

alle informatie onderbouwd met weten-

schappelijke artikelen.

Opgegroeid als dochter van een fysio-

therapeut en zelf ook opgeleid tot fysio-

therapeute lijkt het alsof steeds meer 

mensen zorg nodig hebben, ondanks 

dat de kennis over aandoeningen toe-

neemt. Het aantal praktijken blijft ge-

staag groeien. Daarnaast vind ik het gek 

als artsen en therapeuten niet verder 

kijken dan die knie of die rug. Er zit toch 

een heel mens aan vast?  

Het voelde voor mij als fysiotherapeute 

niet zinvol om een patiënt in één tot vijf 

behandelingen van zijn klachten af hel-

pen en deze een maand later terug te 

zien met dezelfde lichamelijke klachten. 

Wat had ik dan over het hoofd gezien? 

De oorzaak zat kennelijk elders! Ik zocht 

naar een blijvend resultaat. 

Dit in combinatie met onderzoek naar 

mijn eigen gezondheidsuitdagingen 

hebben mij een holistische kijk gegeven. 

Want ‘ermee leren leven’, dat was geen 

optie voor mij. 

In mijn zoektocht naar antwoorden zie ik 

dat gezondheid de optelsom van delen 

is. Ik neem je mee naar de aspecten die 

elkaar versterken en hoop dat ik jou met 

deze kennis en ervaring kan helpen. Het 

mooie is dat mijn ervaringen en inzich-

ten steeds meer onderbouwd worden 

door de medische wetenschap en de 

technologie.  

Mijn onderzoeken en ervaringen kunnen 

je wellicht veel werk besparen maar 

realiseer je ook dat je altijd op zoek mag 

gaan naar wat werkt voor jou. 

Neem de teugels van je gezondheid 

weer in eigen hand, verbeter je levens-

stijl zodat je meer energie krijgt. Daar 

hebben jij en je omgeving profijt van.  

Het is niet alleen mijn doel om jouw 

gezondheid blijvend te verbeteren, maar 

ook om een positieve bijdrage aan de 

hele gezondheidszorg te leveren.
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ZO LEES JE DIT BOEK

Dit boek gaat verder dan het verbeteren van je levensstijl. 

Want hoe bewust ben jij van hoe jij naar de wereld kijkt en van 

wat jij normaal vindt? Door je mee te nemen in mijn ontdek-

kingsreis leer ook jij om deuren te openen. En zijn er ineens 

meer mogelijkheden dan je dacht.

Met mijn onderzoek naar oorzaken 

kwam ik al snel tot de conclusie dat veel 

van onze aandoeningen te wijten zijn 

een ongezonde levensstijl. Dat gaat veel 

verder dan wat we eten en drinken. 

Zo zijn we chronische stress normaal 

gaan vinden, bijvoorbeeld door de druk-

ke combinatie van werk, huishouden, 

gezin en hobby’s. En wat dacht je van 

de invloed van voorbewerkt en gemodi-

ficeerd voedsel, onverwerkte emoties, 

chemische vervuilingen in en om ons 

heen? Als we ons niet lekker voelen, lig-

gen bovendien vluchtmechanismen als 

verslavingen op de loer: suiker, koffie, 

alcohol, roken, seks… 

Dit boek heeft een chronologische 

volgorde, dus lees het de eerste keer 

van begin tot eind door. Daarna kun je 

verder aan de slag en ga je er misschien 

kriskras doorheen. 

Na elk hoofdstuk geef ik je een verwij-

zing voor meer verdieping. En omdat we 

niet allemaal lezers zijn, zal ik ter inspi-

ratie regelmatig verwijzen naar een film 

of een documentaire. 

Met deel één neem ik je mee naar waar 

de basis voor dit boek is ontstaan. De 

basis waarop ik mijn kijk naar gezond-

heid heb gefundeerd. 

In deel twee neem ik je mee naar een 

aantal vragen die jij jezelf mag stellen 

als het gaat over gezondheid. Wat bete-

kent het hebben van een goede gezond-

heid voor jou? Hoe gezond wil je zijn? 

Hoe blijf je gezond?  

In deel drie van dit boek vertel ik je een 

aantal inzichten die aan de basis liggen 

van een verbetering van je gezondheid. 

Het zijn geen handelingen of tips. Het 

zijn basisbeginselen die gaan over hoe 

je naar jezelf en de wereld kijkt. En hoe 

je met die bril naar gezondheid kijkt.  

Door jezelf vragen te stellen als: Hoe 

komt het dat ik zo naar mezelf kijk? Hoe 

komt het dat ik zo naar mijn partner kijk 

en dit van hem/haar verwacht? Hoe 

komt het dat ik zo’n vervelende werkge-

ver heb? Hoe kan het dat ik weer moe 

ben? Door mezelf deze vragen stellen 

ben ik mijn onderzoek begonnen en 

misschien kan dit hoofdstuk jou al heel 

wat ‘aha’-momenten geven.

In deel vier lees je hoe je aan de slag 

mag gaan om je gezondheid te verbe-

teren. Nu is iedereen natuurlijk anders, 

maar iedereen heeft voldoende voe-

dingsstoffen nodig, slaap, beweging en 

water om er maar een paar te noemen. 

Door de voedings- en de farmaceutische 

middelenindustrie weten we soms niet 

meer waar we moeten beginnen. Ik 

praat je graag bij over de laatste inzich-

ten die werkelijk helpen om je gezond-

heid te verbeteren. Eenvoud is daarbij 

het sleutelwoord.

In deel vijf wil ik je aanmoedigen om je 

inzichten in de praktijk te brengen.  

In deel zes reik ik je een aantal ideeën 

aan vanuit de verschillende rollen die jij 

bekleedt; als ouder, zorgprofessional of 

personal trainer. Vanuit zo’n rol kun je 

bijdragen aan andermans gezondheid 

en tegelijkertijd een gezond en fijn leven 

creëren voor jezelf.

Je zult zien dat ik het woord vakidioot 

graag gebruik en dat bedoel ik als com-

pliment. Vakidioten zijn in mijn ogen 

bevlogen professionals die hun experti-

se van haver tot gort beheersen en als 

zij het niet meer weten dat ze dan naar 

een collega verwijzen. In de medische 

sector zijn het artsen en therapeuten 

die goed zijn in hun eigen vak en ook 

weten dat hun visie niet zaligmakend is. 

Die na werktijd doorstuderen en weten 

wat de professional een deur verder pre-

cies doet en kan, met hem/haar samen-

werkt en overlegt om jou als patiënt zo 

goed mogelijk te helpen. Ik heb het liefst 

met vakidioten te doen.
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DEEL I

1. BALANS IN GEZONDHEID

Gezondheid is de som van delen. Daar dacht ik al zo over tij-

dens mijn studie fysiotherapie en dat besef nam alleen maar 

toe. Die pijnlijke rug is niet alleen maar die wervel die vastzit. 

De oorzaak kan aan zoveel meer factoren liggen. 

Als fysiotherapeute heb ik geleerd niet alleen de knie te on-

derzoeken, maar ook de enkel en de heup. Het is een zuiver 

mechanische benadering van het lichaam, maar dat blijkt 

vaak niet afdoende. 

Een osteopaat kijkt breder; ziet dat bot-

ten, spieren en organen met vliezen aan 

elkaar hangen en daarmee elkaar op gro-

tere afstand kunnen beïnvloeden. Denk 

aan een litteken: de wond mag weer aan 

elkaar groeien en dan zie je een litteken 

in de vorm van een wormpje ontstaan in 

plaats van een gladde huid. De huid lijkt 

als het ware opgefrommeld. Dus de huid 

en de vliezen die eronder zitten, worden 

ook wat opgefrommeld en korter. Dat 

heeft beslist invloed op de structuren 

die daaraan vasthangen. Zo kan een gal-

blaasverwijdering ademhalingsproblemen 

geven omdat het litteken aan het midden-

rif trekt. Het litteken na een keizersnede 

kan rug- en heupklachten geven als het 

bekken daardoor wat naar voren kantelt.  

Gelukkig zie je dat steeds minder dankzij 

plastische chirurgie. Hechtingen en litte-

kens worden bewust beter gemaakt. Dat 

heeft niet alleen effect op het uiterlijk, 

maar dus ook op de mechaniek van het 

lichaam. 

Maar we mogen nog breder kijken. Oos-

terse geneeskunde is veel ouder dan 

onze westerse. De Oosterse geneeskunde 

legt de link tussen specifieke voeding 

die een orgaan versterkt of verzwakt. 

Bijvoorbeeld: venkel versterkt de milt en 

komkommer verzwakt de milt. Ook kijkt 

ze naar zogenoemde meridianen. Dit zijn 

verschillende specifieke energiepunten in 

je lichaam die je door ‘lijnen’ als het ware 

met elkaar kunt verbinden.  
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Zit er een blokkade op een van die ener-

giepunten door bijvoorbeeld een litteken, 

dan kan het bijbehorende orgaan of 

gewricht minder goed functioneren. Ook 

ziet de Oosterse geneeskunde verbanden 

tussen organen die niet goed functioneren 

en emoties die je uit balans brengen. Oos-

terse geneeskunde kijkt dus al eeuwen 

naar het effect van verschillende delen op 

je balans en gezondheid: voeding, emo-

ties, energiehuishouding, souplesse van 

de huid en gewrichten en organen.

Je ziet, het lichaam is niet zo simpel te 

begrijpen. Al denk ik wel dat als we goed 

luisteren naar ons lichaam en de sig-

nalen oppikken die het afgeeft, dat het 

lichaam als een klokje zou lopen. Daar-

voor moeten we meer weten over ons 

lichaam en vaker de tijd nemen om te 

luisteren naar ons lichaam. En aan dat 

eerste deel wil ik beslist bijdragen. 

Graag ga ik nog een stap verder. Zo 

heb je niet alleen invloed op je eigen 

lichaam, maar zelfs op de wereld om 

je heen. Stel dat je lever al langere tijd 

te hard moet werken omdat deze veel 

chemische stoffen in je lichaam moet 

verwerken, zoals alcohol en liters koffie. 

Dan kunnen emoties naar boven komen 

zoals boosheid of frustratie en kan het 

zo zijn dat je regelmatig uit je slof schiet 

of dat je, figuurlijk, rondloopt met een 

onweerswolk om je hoofd. Want een 

overwerkte lever kan boosheid veroorza-

ken. Dat nodigt mensen om je heen niet 

uit om toenadering te zoeken. Waardoor 

ze je (on)bewust uit de weg gaan. Als 

je al een hele tijd een vervuilde lever 

hebt, dan kan het zijn dat mensen je 

vermijden en je boosheid niet meer ge-

tolereerd wordt. Je baas wijst je terecht 

en voor je het weet, is je bureau leeg-

geruimd. Of thuis staat je koffer bij de 

deur. Dit lijkt misschien extreem, maar 

het kan zo werken. De mens is een som 

van delen.

De ontwikkelingen in de technologie, we-

tenschap en geneeskunde gaan heel snel. 

Hierdoor komt steeds meer bewijs dat 

echt alles met elkaar samenhangt. Ja, jij 

bént je lichaam en je hebt ontzettend veel 

invloed met de stappen die jij neemt en 

de gedachten die je hebt over jouw leven.

Zo komen mensen bij mij voor een voe-

dingsadvies die al alles volgens het boekje 

doen. Ze eten perfect, biologisch, orga-

nisch, maar willen niet horen dat ze een 

andere baan nodig hebben. Dat ze mogen 

stoppen met het obsessief poetsen van 

hun huis of dat ze het gesprek aan moe-

ten gaan met hun partner over de onvrede 

in hun huwelijk. Ze focussen zich dan 

bijvoorbeeld op die ene milkshake die ze 

niet hadden mogen nemen. Die geven ze 

de schuld waarom ze zich ellendig voelen.  

Nee, je mag echt kijken naar alle delen 

van je gezondheid. Alle delen van je leven! 

Deze delen staan in het diagram hier-

naast.

Het draait om balans. Door al deze de-

len aandacht te geven, hou je de balans 

in je leven. Dat wilt zeggen soepel en 

stromend. Zoals het water in een beekje 

met de stroom naar beneden gaat. Daar 

komt het ook obstakels tegen, maar het 

beweegt mee en gaat erlangs. Daarmee 

bedoel ik dat je niet zo streng hoeft te 

zijn dat je nooit meer een slagroomsoes 

mag eten of een portie frites. Dat is 

krampachtig en geeft stress. Door stap 

voor stap de onderdelen aan te gaan 
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pakken, kun je ervaren wat je goed doet 

en wat niet en breng je bewust je ge-

zondheid meer in balans.

Ik krijg wel eens de vraag van mensen 

of er ook mensen zijn die helemaal in 

balans zijn. Mijn antwoord is: NEE, dat 

bestaat niet. Het lichaam is steeds aan 

het balanceren. Als je de hele nacht 

hebt gelegen, dan moet je bloeddruk 

zich weer aanpassen aan het feit dat je 

lange tijd horizontaal lag en nu verticaal 

staat. Als je een uur geleden een appel 

hebt gegeten, is je lichaam nog bezig 

met relevante bacteriën om dit voe-

dingsmiddel af te breken. 

Er is wel een soort norm waar je li-

chaam omheen balanceert. Deze norm 

is enorm rekbaar zoals mensen die 

regelmatig of veel drinken of ultralopers 

je kunnen bevestigen. Hij die regelmatig 

en veel drinkt zal steeds meer kunnen 

drinken voordat hij knock-out gaat en de 

ultraloper zal steeds langer en verder 

kunnen lopen. En toch is er een grens.
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2. EÉN PORTIE ENERGIE 
PER DAG

Zorg je goed voor jezelf, dan heb je 

veel energie te besteden. Dan ben je 

fit, energiek en creatief. Zorg je minder 

goed voor jezelf, dan heb je minder 

energie en dan ben je minder fit, ener-

giek en creatief. Je lichaam gaat als het 

ware kiezen. En dan kiest het heel func-

tioneel, want je moet je spijs verteren. 

Je moet lopen, de kids naar school bren-

gen en alert blijven zodat de kids niet 

zomaar de weg oversteken. Die oude 

knieblessure moet maar even wachten, 

net als de toxines die je lichaam heeft 

binnen gekregen of die bekende rugpijn. 

Dat heeft voor je lijf geen prioriteit. Maar 

dat kan natuurlijk niet te lang duren, 

dan ontstaat er een disbalans. Dat is 

ook de reden waarom sommige gezond-

heidsklachten zo sluimerend ontstaan. 

Je hebt het niet direct in de gaten.

Laat me je een voorbeeld geven. Ik ken 

een ict’er die chronisch rugklachten heeft 

en als hij niet uitkijkt, is hij op zijn 45e 

levensjaar afgekeurd. Zijn vader was trou-

wens ook op jonge leeftijd al afgekeurd 

met zijn rug. De ict’er zit meer dan zestig 

uur per week aan het bureau. Wilt al jaren 

wat anders gaan doen, maar durft niet 

vanwege het vast contract. Sport zelf niet 

of nauwelijks, drinkt weinig water, wel veel 

koffie. Groenten lust hij niet. Hij heeft thuis 

vier kinderen en een actieve vrouw.  

Er zijn een aantal factoren die hem dage-

lijks energie kosten:

1. Hij heeft van huis uit het voorbeeld 

gekregen dat het heel normaal is om 

afgekeurd te zijn op jonge leeftijd. 

2. Hij zorgt slecht voor zijn eigen ge-

zondheid alleen al met betrekking tot 

bewegen, water en voeding. 

3. Een groot aantal uren per week doet 

hij iets waar hij eigenlijk geen zin in 

heeft. 

Wat als hij beter voor zichzelf zou zorgen 

en ander werk zoekt, dat hij daadwerke-

lijk leuk vindt? Wellicht zou hij dan ener-

gie overhouden en zijn rug zou kunnen 

herstellen?

Een ander voorbeeld uit de fysiothera-

pie. Mevrouw is 65 jaar, de partner is 

met pensioen. Zelf werkte ze als verzor-

gende, waarvoor ze door het hele dorp 

fietste. Nu zorgt ze nog voor drie ex-pa-

tiënten. Want ze hebben niemand an-

ders. Ze heeft flinke rug- en reumatische 

klachten en verspringende pijnklachten 

zoals ontstekingen in haar vingers en 

dan weer in haar knie, steeds vaker en 

steeds pijnlijker. Met bijkomende ver-

moeidheid. 

Je kunt haar alles vragen, ze doet alles 

voor je. En in haar eigen huis kun je 

van de vloer eten. Voorheen deed ze 

de poets in huis alleen. Nu haar man 

thuis is, vanwege zijn pensioen, zetten 

ze dagelijks samen de boel op de kop 

en zo wordt de keukenvloer wekelijks 

op de knieën geschrobd, ondanks dat je 

de schoenen bij de deur uit moet doen 

als je binnenkomt. Als ik haar vraag of 

ze voldoende water drinkt, zegt ze dat 

water voor de varkens is. Sporten, daar 

heeft ze geen tijd voor. Ze vindt dat ze 

al sport al met al haar poetsen. Ze eten 

dagelijks een flinke portie vlees.  

Er zijn een aantal factoren die haar da-

gelijks energie kosten:

1. Ze kent haar eigen lichamelijke gren-

zen niet, want ze zegt nooit nee. 

2. Ze zorgt meer voor anderen dan voor 

zichzelf.

3. Ze is zich niet bewust dat haar li-

chaam verzorging en aandacht nodig 

heeft.

4. Ze is obsessief bezig met schoonma-

ken. Hoe schoon moet een huis zijn? 

Waar komt de obsessie vandaan?

Zou ze veel energie over hebben om 

haar lichaam te helpen met herstellen?

Hoeveel energie zou jij het liefste ter 

beschikking hebben?! 

Heb je wel eens energieke mensen ge-

zien? Ze stralen en zien er goed uit, los 

van de kleding die ze aan hebben. Je 

zou graag met ze praten en ze zijn onbe-

wust aantrekkelijk voor hun omgeving. 

Ze denken in mogelijkheden en zeuren, 

klagen of roddelen eigenlijk nooit.

Maar stel je voor dat je werk doet dat je 

niet leuk vindt, dat je partner regelmatig 

tegen je zegt dat je je moet opmaken en 

dat er best een paar kilootjes vanaf mo-

gen. Dat je constant geldgebrek hebt en 

je gezondheid te wensen over laat. Kun 

je dan voorstellen dat je portie energie 

per dag steeds minder wordt en dat je je 

misschien zelfs in een neerwaartse spi-

raal bevindt? Totdat die portie zo klein is 

dat je al moe bent wanneer je de ogen 

’s ochtends opent. 

ofMIJN

ENERGIE MIJN

ENERGIE

Hoe werkt dit nu? 

Je lichaam blijft gezond door een balans 

tussen de energie die erin gaat en de 

energie die eruit gaat. Hoe meer energie 

en aandacht je erin steekt, hoe groter 

die portie met energie wordt.

Dus wat zijn de dingen waarmee jij die 

portie met energie behoudt? Wat doe je 

dat dagelijks energie geeft? Wat zou je 

kunnen doen om te zorgen dat je ener-

gie krijgt?

ES SENT IE

Je hebt maar één portie energie per 
dag. Deze is groot als je goed voor jezelf 
zorgt en klein als je minder goed voor je-
zelf zorgt. Dus zorg dat je weet wat jouw 
lichaam nodig heeft.
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3. NEEM DE TEUGELS WEER 
IN EIGEN HANDEN

Gezondheid is een optelsom van delen 

die je in balans mag houden. Ken die 

delen en herken waar jij iets laat liggen, 

zodat jouw energie en gezondheid toe-

neemt. 

Geef ik je dé oplossing in dit boek? Nee, 

ontdek vooral zelf wat werkt voor jou.  

Om je werk te besparen, deel ik graag 

mijn kennis die ik de afgelopen 25 jaar 

verzameld heb om mijn eigen gezondheid 

op een zo hoog mogelijk niveau te krij-

gen, waarbij ik steeds alle nieuwe kennis 

op mijzelf heb uitgeprobeerd als proef-

konijn. Veel van mijn kennis komt uit 

Amerika, want daar komen de meeste en 

nieuwste onderzoeken vandaan. Wellicht 

omdat daar de nood zichtbaar het hoog-

ste is met zoveel mensen die duidelijk uit 

balans zijn. Als je alleen al kijkt naar hun 

cijfers ten aanzien van morbide overge-

wicht ondanks hun welvaart…

Gezondheidszorg kan effectiever. Ik gun 

jou dat je zelf de regie (weer) neemt 

over gezondheid. Die van jezelf of die 

van je patiënten of cliënten. Hier vind je 

inspiratie over het hoe. 

ES SENT IE

Leer jezelf kennen. Weet wat je nodig 
hebt om je goed te voelen. Leer van de 
nieuwste inzichten en integreer ze op 
jouw manier in je leven. Zodat je opti-
maal in je vel steekt.
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DEEL II 

1. GEZOND WORDEN?

Wat deed je tot nu toe als je ziek werd? Je ging naar je moeder 

en zij gaf je de eerste bekende middeltjes zoals paracetamol, 

vitamine C of een spierpijncrème. Als je ziekte zich uitbreidde, 

ging je naar de huisarts. Je kreeg een medicijn zoals een pijn-

stiller of een antibioticakuur. En als dat niet voldoende was, 

stuurde de arts je door naar een specialist in het ziekenhuis, 

zoals een orthopeed of reumatoloog of een paramedisch spe-

cialist zoals een fysio- of een ergotherapeut. 

Als de oorzaak niet gevonden werd, werd 

je doorgestuurd naar de volgende spe-

cialist en de volgende en de volgende. 

Ondertussen namen de klachten toe, de 

vermoeidheid nam toe, je eigenwaarde 

daalde. En dan kwam misschien een 

moment dat het medisch gezien tussen je 

oren zou zitten en kreeg je een program-

ma om met de klachten leren om te gaan. 

Zo werkt(e) de zorg in Nederland. We zijn 

ziekte gaan bestrijden in plaats van ge-

zondheid bevorderen! Ziekte bestrijden is 

top, maar laten we eerst weer leren hoe 

we zelf onze gezondheid kunnen onder-

houden en verbeteren.

Wie leerde je om gezond te zijn? Mama, 

daarvoor oma en daarvoor overgroot 

oma en hun sociale kring waar zij de 

informatie vandaan haalden. Mensen 

hadden in de vorige eeuw weinig geld 

en aten daarom van wat het land kwam. 

Ze zaten niet aan het beeldscherm, 

maar werkten of speelden buiten tot het 

donker was. Er was geen onnatuurlijke 

straling of extra verlichting. Het leven 

was een stuk minder gejaagd en prikke-

larmer. En mensen werden ook minder 

oud.  

We zijn de draad kwijtgeraakt sinds de 

industrialisering en de ontwikkeling van 

de medicijnen in het begin van de 19e 

eeuw, waardoor ziektes door medicij-

nen worden opgelost en voeding in een 

plastic verpakking zit en met een aantal 

toegevoegde chemische stoffen jaren 
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houdbaar kan blijven. We zijn kennis 

kwijtgeraakt en zijn volledig op de dok-

ter gaan vertrouwen om ons beter te 

maken. 

Op school heb ik niks geleerd over het 

behouden van mijn gezondheid. Ik heb 

niet geleerd over hoe ik zo fit kan blijven 

dat ik tot mijn honderdste levensjaar in 

staat zal zijn om een potje tennis te spe-

len. Om mij heen hoor ik zoveel tegen-

strijdige berichten, dat het verwarrend 

is om te bepalen wat er nu gezond is. 

Zolang er verwarring en chaos is, veran-

deren we niet. En worden we dus ook 

niet gezonder en fitter.

De volgende verwarrende uitspraken 

uit de reclames kennen we allemaal. 

“Melk is goed voor elk. Vezels moeten 

we eten, eet dus veel volkorenbrood. 

Alcohol kan geen kwaad, af en toe het is 

gezellig. Elke dag een glaasje rode wijn 

is een goede bloedverdunner. Ik lust 

geen groente, ik pak wel elke dag een 

vitaminepilletje. Je moet zes keer per 

dag eten. Nee, je moet gewoon drie keer 

per dag eten. Nee, je moet intermittend 

fasting doen: alleen eten in een bepaald 

tijdsbestek.”  

Ik begrijp hierdoor heel goed dat je door 

de bomen het bos niet meer ziet en niet 

de interesse of de tijd hebt om werkelijk 

uit te gaan zoeken wat het beste voor 

jou werkt in onze toch al veeleisende 

maatschappij. 

Dus als mama niet meer up-to-date is, 

de artsen het niet weten en de reclame 

ons verwart, bij wie moeten we dan 

leren om onze gezondheid in balans te 

houden? Hoe pakken we dan de draad 

weer op? 

Ziekte bestrijden als het echt uit de 

hand loopt, is goed maar wat als we zelf 

onze gezondheid weer leren balance-

ren? Wat hebben we daarvoor nodig? 

Stap één is kennis. Die niet onderbouwd 

is door de economie maar door ontwik-

kelingen en onderzoeken in de gezond-

heidszorg.

Je kunt zelf gaan studeren en een the-

rapeut van wie je goede beoordelingen 

hoort, bezoeken. Je hebt artsen, advi-

seurs en therapeuten die van negen 

tot vijf werken, sec om hun boterham 

te verdienen en er zijn er ook die het 

naadje van de kous willen weten voor 

hun patiënten. Zorg dat de professional 

een vakidioot is: iemand die met passie 

werkt en verder zoekt naar de beste 

methode voor jou.  

Test de kennis op jezelf en ervaar hoe 

en of het werkt!

ES SENT IE

Om gezond te worden mag je meer ken-
nis opdoen over wat je lichaam werkelijk 
nodig heeft om gezond te zijn en te 
blijven.

2. ANDERS IS MOGELIJK

Ik vergeet nooit een patiënte van 75 

jaar die de huisarts had doorgestuurd 

naar mij als fysiotherapeute. Ze was 

slecht ter been. De eerste dat ik haar 

testte had ze duidelijk krachtsverlies in 

de benen. Ze zwalkte letterlijk tijdens 

het lopen. Ik deed oefeningen met haar 

en spoorde haar aan om thuis meer te 

gaan wandelen. Een tijd lang zag ik haar 

niet vanwege ziekte. Na twee maanden 

kreeg ik het verzoek om met haar aan 

de slag te gaan bij haar thuis omdat 

ze niet sterk genoeg bleek om naar mij 

toe te komen. Ze vertelde me dat ze al 

drie jaar last had van diarree. De vrouw 

bleek al jaren te leven op boterhammen 

met jam en boter, sigaretten en koffie. 

Ze had weinig inkomen, lustte niet veel 

en vond water niet lekker. Logisch dat 

deze mevrouw ernstig verzwakt was: ze 

had geen greintje voedingsstof meer in 

haar lichaam. Toen ik hoorde dat haar 

huisarts enkel diarreeremmers voor-

schreef, dacht ik: er gaat iets ernstig 

scheef in de gezondheidszorg! Dit móet 

anders.  

Achteraf gezien is deze casus voor mij 

het moment geweest dat ik besloot om 

te stoppen als fysiotherapeute en te 

gaan werken als gezondheidstherapeu-

te, op basis van de lichaamsscan. Daar-

over later meer.

Zo was er ook een mevrouw die bij mij 

kwam met schouderklachten. Ik had 

drie weken achter elkaar haar schouder 

behandeld en elke keer begon ze mij bij-

na letterlijk hetzelfde verhaal te vertel-

len. Op een gegeven moment begon ik 

mij af te vragen of ze dementerend was. 

Totdat ik in een artikel las dat je onver-

werkte emoties opslaat in je lichaam 

en ze daar spanningen veroorzaken 

die kunnen leiden tot fysieke klachten. 

Toen ik dat las, vielen voor mij heel veel 

kwartjes.  

Ik wist dat ik de behandeling van die 

schouder op het mechanische vlak pri-

ma deed. Die klachten hadden al lang 

weg moeten zijn. Toch was dat niet het 

geval, dus hier speelde meer. Ze moest 

misschien wel aan de slag met die on-

verwerkte emoties. 

Ook zag ik een jongen op de sportschool 

met rugklachten. Dat zie je vaker bij 

sporters omdat zeker mannen bepaalde 

spiergroepen heel hard trainen en ande-

re spieren nauwelijks, zodat ze een dis-

balans kweken. Maar veel sporters eten 

ook veel koolhydraten en wei-proteïne 

en dit eetpatroon kan een irritatie van 

de dikke darm veroorzaken, in de vorm 

van de schimmel candida albicans. De 

dikke darm verkleeft dan aan de grote 

heupspier in de lies, waardoor je niet 

meer kunt strekken in je heup waardoor 

je bij elke pas in je rug strekt in plaats 

van in je heup.  

En zo kunnen er nog verschillende oor-

zaken zijn. Maar een standaard arts, 

fysiotherapeut of personal trainer kijkt 

niet snel naar het totaalplaatje. 

We zijn mensen. En alles in ons bestaan 

hangt met elkaar samen. 
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Een rugspier geeft niet alleen proble-

men als die te kort of te zwak is. Deze 

kan ook problemen geven omdat je te 

veel van je lichaam vraagt en je rug 

gewoonweg de zwakste schakel is. 

Staan je enkels goed? Zijn de spieren 

in je benen even lang? Zitten er ver-

klevingen die ze verkorten? Beweegt je 

bekken soepel in alle richtingen? Zijn je 

heupstabilisatoren sterk genoeg? Hoe 

is het met de ontstekingswaarde in je 

lichaam? Functioneren je darmen goed? 

Is de zuurgraad van je lichaam basisch 

genoeg?  

En hoe is het met je gevoel van veilig-

heid en je eigenwaarde? Want die blijkt 

vooral in de onderrug een grote rol te 

spelen. Allemaal delen die in ogen-

schouw genomen mogen worden als je 

kijkt naar rugproblematiek. 

Ik zag in mijn tijd als fysiotherapeute 

mensen met veel stressklachten in de 

thuissituatie of mensen met een ont-

zettend zwakke spiergordel in de schou-

ders door hun zittend beroep, waardoor 

ze stijf en zwak werden. Deze mensen 

kon ik nog twintig keer masseren. Dat 

zou het probleem niet structureel oplos-

sen. Wilden deze mensen dan niet ge-

zond zijn begon ik mij toen af te vragen? 

Jawel! Maar daar zijn een aantal rand-

voorwaarden voor nodig.

ES SENT IE

Gezondheid is de optelsom van delen en 
afhankelijk van wat jij geleerd hebt over 
gezondheid kan het zijn dat je maar één 
deel bekijkt, terwijl een mens een som 
van delen is.

3. GELOVEN IN 
MOGELIJKHEDEN

Tegen alle logica in heb ik niet de prak-

tijk van mijn ouders overgenomen. En 

toen ik ging scheiden, voelde dat als 

een dieptepunt in mijn leven. Bij beide 

dilemma’s zei alles in mij NEE. Ik wilde 

geen eigenaar zijn van een praktijk en 

ik wilde niet op deze manier getrouwd 

zijn met de man van wie ik hield. Ik had 

alles, huisje-boompje-beestje, maar ik 

was beslist niet gelukkig. Ik stond boven 

op die berg, had alles wat ik wilde en 

vond het uitzicht vreselijk. Zo had ik het 

me niet voorgesteld. Zo moest het niet 

voelen! Dat was het startpunt van mijn 

zoektocht, want ik wist diep van binnen 

dat het beter kon. Ik was en ben verant-

woordelijk voor mijn eigen geluk. IK was 

niet gelukkig dus IK wist dat IK op zoek 

moest gaan naar hoe IK weer gelukkig 

kon zijn en mijn ideale leven kon rea-

liseren. Maar daarvoor moest ik eerst 

weten wat ik wilde. Nou, dat had nog 

wel wat voeten in aarde want dat had ik 

me al heel lang niet meer afgevraagd. 

Ik was gewoon gaan doen wat iedereen 

deed, waar schijnbaar iedereen blij van 

werd. Dus waarom ik dan niet?

Het begint allemaal bij de vraag of je 

gelooft dat er verbetering mogelijk is. Of 

je gelooft in een beter leven. Dat is het 

moment waarop je dit boek oppakt en 

denkt: ‘oké, ik mag nog heel wat jaren 

op deze planeet rondlopen en als ik hier 

dan toch ben, dan wil ik me graag goed 

voelen’. Wellicht is dit jouw startpunt, 

want het is mogelijk! Niet van vandaag 

op morgen, maar het is mogelijk als je 

de stappen wilt zetten. 

Dan is dit het moment dat je de teugels 

weer terug in eigen handen pakt. Niet 

afwacht tot de dokter je het verlossende 

woord gaat geven of dat je baas of part-

ner een volgende stap gaat zetten. Word 

proactief in plaats van reactief. Proactief 

is dat je je eigen waarden als uitgangs-

punt neemt en van daaruit handelt. Je 

eigen leven creëert. Reactief wilt zeggen 

dat je reageert op wat er in jouw wereld 

gebeurt, zonder zelf een richting te heb-

ben behalve behouden van de status 

quo. Wat een illusie is want het leven is 

nooit stabiel. Verandering is onvermij-

delijk! Elke seconde verandert er overal 

iets. De vraag is alleen in welke richting.

Ga zelf nadenken en voelen. Kijk of je 

wat de dokter zegt, kunt samenvoegen 

met je eigen ervaringen en levensstij-

laanpassingen. Want het is niet het pad 

van de dokter of je goedbedoelende 

therapeut of liefhebbend familielid. Het 

is jouw unieke pad. En dat kan niemand 

voor jou lopen. Anderen kunnen je al-

leen adviseren en jij kunt voelen en het 

wel of niet doen. Of uitproberen en dan 

ermee verdergaan of stoppen omdat 

je ervaart dat het niet voor je werkt. En 

weer op zoek gaan naar de volgende 

stap.

Voordat ik de nieuwste inzichten deel 

die jouw gezondheid en geluk beslist 

naar een hoger niveau gaan brengen, 

wil ik graag een aantal basisbegrippen 

met je delen. Deze basisbegrippen gaan 

over je blik op de wereld. Je bewustzijn. 

Er komen onderwerpen naar boven die 

je misschien nog nooit ter discussie 

hebt gesteld. Die we collectief mis-

schien allemaal als ‘de waarheid’ heb-

ben geslikt terwijl we sommige heilig-

verklaarde huisjes best objectief mogen 

onderzoeken.

ES SENT IE

Als het uitzicht je niet bevalt en je ge-
looft dat het beter kan, wordt het tijd 
om in actie te komen en jezelf te gaan 
onderzoeken. Wat zijn mijn behoeften 
en welke heilige huisjes of waarheden 
heb ik aangenomen van anderen, die 
niet functioneren voor mij?
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4. HET LEVEN DAAGT 
JE SOMS UIT

Het begint natuurlijk met de gedachte 

dat er iets anders moet. Dat leven niet 

bedoeld is om je het schompes te wer-

ken om te kunnen overleven. En wat 

te denken van de gedachte dat je niks 

waard bent? Dat je nu eenmaal slechte 

genen hebt en je het er maar mee moet 

doen. Misschien ben je serieus ziek ge-

worden en is je knie kapot terwijl je voet-

ballen het liefste deed of heb je kanker, 

een burn-out of een fikse longontste-

king. Ben je plotsklaps berooid van je 

gezin, je bedrijf en inkomsten waardoor 

je de balans bent gaan opmaken. Of 

ben je met pensioen en heb je nu einde-

lijk de aandacht voor het probleem dat 

al jaren sluimert. En realiseer je je dat 

de dingen anders moeten.  

Dat is dan vaak de eerste reden waarom 

iemand naar mij toekomt. Het mag be-

ter, efficiënter, leuker!

ES SENT IE

Soms gebeuren er onverwachte dingen 
in ons leven die ons dwingen stil te 
staan en andere keuzes te maken. 

5. HOE GEZOND WIL JE ZIJN?

Wil je zo fit zijn dat je een blokje om 

kunt lopen? Wil je drie keer per week 

na de training in het hoogste team van 

de voetbalvereniging, doorzakken in de 

kantine en op je werk ook succesvol 

zijn? Wil je het huishouden doen, dertig 

uur in de week werken, kleine kinderen 

opvoeden tot relaxte volwassenen en 

deel uitmaken van verschillende vereni-

gingen terwijl je er strak in de lak uit-

ziet? Wil je net als Max Verstappen top-

prestaties neerzetten in de autosport?  

Fitheid is echt voor iedereen verschil-

lend. Al zou je denken dat iedereen top-

fit wilt zijn, iedereen heeft een andere 

verwachting hiervan. Ze zijn volgens mij 

terug te brengen naar vier levels:
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Fit

Topfit

De eerste groep bestaat uit chronisch 

zieken: mensen die langer dan drie 

maanden ziek en laag belastbaar zijn 

en niet (kunnen) werken. Dit zijn ook 

ouderen met een lage belastbaarheid, 

die slecht ter been zijn en regelmatig op 

consult gaan bij huisarts en in het zie-

kenhuis. Ze overleven.

In de tweede groep zitten mensen die 

werken, af en toe een kwakkeldag heb-

ben, maar over het algemeen gezond 

zijn en precies genoeg energie hebben 

om te doen wat ze willen en daar een 

kleine rek in hebben. Het doel is huis-

je-boompje-beestje; hun leven is niet 

op alle vlakken in balans. Ze zijn her en 

der ontevreden, maar het is voor hen 

voldoende. Het is wat zij verwachten van 

het leven.

De derde groep wordt gevormd door fitte 

mensen die op hun werk goed presteren 

en hun gezondheid goed in de gaten 

houden. Die matig/goed naar hun li-

chaam luisteren, maar niet heel bewust 

bezig zijn met gezondheid en mindset.

De vierde groep bestaat uit mensen die 

topprestaties willen neerzetten en daar 

ook alles aan willen doen vanuit een 

groot bewustzijn. Deze groep is topfit, 

wilt het maximale uit het leven halen. 

Ze weten heel goed dat ze zelf een enor-

me invloed hebben op hoe hun leven 

verloopt. En weten hoe ze dit kunnen 

realiseren.

Tot welke groep behoor jij en tot welke 

groep wil je werkelijk behoren?

ES SENT IE

Er zijn verschillende levels van gezond-
heid. En iedereen heeft een andere 
verwachting.
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6. INDIVIDUELE FACTOREN 
VOOR HERSTEL 

Na vijfentwintig jaar ervaring als thera-

peut zie ik vijf factoren die een bepalen-

de rol spelen bij herstel: de mate van 

iemands gezondheid, kennis, bewustzijn 

en proactief zijn.

Je kunt matig gezond zijn en best veel 

weten over gezondheid en over het le-

ven, maar als je niet aan de slag gaat 

omdat je het eng vind om het bekende 

los te laten, gebeurt er niks. Je kunt 

behoorlijk ziek zijn, maar wel heel proac-

tief en leergierig zijn waardoor je binnen 

twee weken al een enorme sprong 

maakt in het verbeteren van je gezond-

heid.  

Ik heb alle variaties gezien en ik zal er 

een paar schetsen, misschien herken je 

jezelf erin. 

Een kraanmachinist met een maag-

zweer werkte elke dag acht uur in een 

heel oncomfortabele stoel die zijn hele 

lichaam voorover duwde, waardoor er 

nauwelijks nog plaats was voor zijn 

maag. Die werd door deze houding op 

elkaar gedrukt. Hij had een hoge werk-

druk en at vaak zijn lunch op tijdens het 

werk. Tien maagonderzoeken later was 

het nog steeds niet duidelijk waarom hij 

zo’n ontzettende maagklachten had en 

hij was pas achtentwintig jaar oud. Zijn 

vriendin wilde beginnen aan kinderen, 

maar hij wist niet waar hij daar de ener-

gie voor vandaan moest halen, zo ellen-

dig voelde hij zich.

Een vriendin met een schildklierpro-

bleem had bij met een bloedonderzoek 

nooit echt verhoogde waardes, maar 

wel humeurwisselingen en haaruitval, 

ze had het vaak koud. De arts zou haar 

schildkliermedicatie voorschrijven als 

de waardes echt onder punt X zakten. 

Tot die tijd moest ze afwachten. Ge-

zondheidsadvies had ze niet gehad. 

Door alleen haar gluten weg te laten, 

viel ze af en waren haar klachten al een 

heel stuk minder. Deze kennis was niet 

mainstream. Ze is proactief op onder-

zoek gegaan.

Een gepassioneerd collega therapeut 

ging zo ver voor zijn patiënten, dat hij 

zijn eigen gezondheid negeerde.  

Net als de verpleegster die een rotjeugd 

had gehad en haar kinderen alles gaf 

waar ze om vroegen en meer. Waardoor 

er geen grenzen waren. Geen grenzen 

voor haar patiënten, voor zichzelf of de 

kids, waardoor haar gezondheid en haar 

gezin ontspoorden. Ze had geen idee 

van het effect van haar eigen beperkte 

bewustzijn.

Meestal begin ik tijdens mijn consulten 

met voedingsadvies omdat er bij de 

voedingsmiddelen wellicht stoffen zitten 

waar jouw lichaam overgevoelig op rea-

geert. Daarover in deel drie van dit boek 

meer. Eerst gaan we het hebben over 

je bewustzijn. Het bewustzijn dat het 

anders kan.

ES SENT IE

Of je in staat bent om je eigen gezond-
heid te verbeteren en in welk tempo, 
heeft te maken met een aantal factoren: 
je huidige mate van gezondheid, kennis, 
bewustzijn, proactief kunnen handelen 
en je mate van angst.


