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VASTSTELLINGEN 

• MEER CHRONISCHE ZIEKTEN ZOALS DIABETES T2, 
DEMENTIE, AUTO-IMMUUNZIEKTEN 

• BEGINT OP JONGERE LEEFTIJD 

• MEER VAGE KLACHTEN ZOALS VERMOEIDHEID, HOOFDPIJN, 
SLAAPSTOORNISSEN 

• STEEDS MEER MEDICATIEGEBRUIK  

• BIJ JONGEREN MEER PROBLEMEN ZOALS AD(H)D, ASTHMA, 
ALLERGIEËN, VERMOEIDHEID, SLAAPSTOORNISSEN 



ZOEKEN NAAR 
VERKLARINGEN EN 

OPLOSSINGEN 



2 GROTE  WETENSCHAPPELIJKE 
WERELDPROJECTEN  



HUMAN GENOME PROJECT 







Alles wat de cel doet = 
 
( grond )stoffen   
+  energie 
+  instructies ( receptuur ) 







ENKELE VERRASSINGEN 

• We hebben veel minder genen dan we dachten  

 

• We kunnen de meeste ziektes niet zomaar herleiden tot een genetische mutatie    
( schrijffout in recept ) 

 

• Elke mens heeft enkele 100-den mutaties  ( schrijffouten, liggen vast ) 

 

• Er is een VARIABEL AFLEESMECHANISME voor dit levensboek 

 ( geen schrijffout, ligt NIET vast, kan door omgevingsfactoren veranderd worden ) 

 







Recept 

 

Uitvoering  

 

 

 

Resultaat : goed functionerend lichaam 
of klachten / symptomen 

 



Stokoude genen in een supersnel 
veranderende wereld. 



( R )evolutie laatste 70 jaar 







NIEUWE WETENSCHAP 
VAN DE EPIGENETICA 





Identieke tweeling: identieke genen 







Epigenetica en preventie van chronische 
aandoeningen : nieuwe inzichten. 

• Microbioom 

• ( stille ) infecties 

• Voeding  

• Stress 

• Slaap 

• Bewegen 

• Toxines 

 



Preventie wordt een belangrijke sleutel 

4P geneeskunde : 
 

• Preventie : we mogen niet wachten tot we een welomschreven ziekte hebben 

• Predictie : laat je tijdig testen 

• Persoonlijk : advies op maat van elk individu 

• Participatief : de patiënt is mee verantwoordelijk voor de een aantal domeinen 

 

 

 



4P in de functionele geneeskunde 

• Zoeken naar oorzaken, niet enkel symptomen behandelen 

 

• Nieuwere testmethodes 

 

• Meer betrokkenheid van de patiënt 

 

 



BASISREGELS 
PREVENTIE 



Twee basisregels in preventie 

1. Optimaliseer zelf ALLE omgevingsfactoren van je 
genen : darm, voeding, toxines, stress, slaap, bewegen 
en werk op alle terreinen tegelijkertijd. 

 

2. Blijf niet rondlopen met gezondheidsklachten. 

Vooral opsporen van ( stille ) inflammaties is van  groot 
belang in preventie.       



INFLAMMATIE IS BASIS VAN ALLE 
CHRONISCHE AANDOENINGEN 

 

ENERGIE : 
• HERSENEN 

• SPIEREN 

• IMMUUNSYSTEEM 

 
 



WAT KUNNEN WE ZELF 
DOEN? 



•Bewegen 

•Stress 

•Slaap 

•Voeding 

•Toxische belasting minimaliseren 



BEWEGEN 



Alles wat de cel doet 

    Grondstoffen 

+ energie 

+ instructies 
 

     Voeding 

+ zuurstof 

+ receptuur 



•We kunnen 30 a 40 dagen zonder voedsel 

•We kunnen slechts 3 dagen zonder water 

•We kunnen 3 minuten zonder zuurstof 



Bewegen was deel van ons leven, het zit 
in onze genen. 
Leven vandaag = zitten, zitten, zitten, zitten 
 

Leven = bewegen 
Bewegen = stress ontlading ( fight/flight) 

Bewegen = flow ( bloed / lymfe ) 

Flow = zuurstof = energie 

Flow = voeding  

Flow = ontgiften, ontzuren 

 

 



De overgrote meerderheid  zal hiermee akkoord gaan. 

  

De overgrote meerderheid zal er zelfs iets willen aan doen, maar het niet doen           
( geen tijd, geen energie, onvoldoende motivatie,…) 

 

Een enkeling zal er misschien toch werk van maken en morgen beginnen sporten. 

 

Deze enkeling zal in zijn enthousiasme snel een blessure oplopen en ook weer 
stoppen… 

 

 



25 / 5 REGEL    -     50 / 5 REGEL 

Na jaren zitten en langdurige asymmetrische belasting ( computermuis, 
autorijden,…) zijn ligamenten en spieren verzwakt.  

Recente studies hebben uitgewezen dat zelfs als iemand elke dag een uur naar de 
gym zou gaan, dit uur niet kan compenseren wat 12 uur zitten per dag aan negatief 
effect heeft. 

Eigenlijk moet men de hele dag door regelmatig even kort rechtstaan en wat 
bewegen om dit nefast effect gemakkelijk te doorbreken. 

Per blok van 25 minuten moet men 5 minuten bewegen. 

Dit hoeft niet intens te zijn, enkele kleine basisoefeningen, wat stretchen, in elk 
geval OPSTAAN UIT DE STOEL. 

 

 

 



 25/5          BASISOEFENINGEN 

9h – 18h : 8u 

20h – 22h : 2u 

Totaal 10u zitten per dag. 

25/5 regel  ->  2x /u gedurende 5 min bewegen ->  100 min ( > 1,5 u ) per dag 

 

DOEL : FUNCTIONELE KRACHT OPBOUWEN 

benen en middel versterken  

Flexibiliteit en beweeglijkheid 



                BASISOEFENINGEN 



STRESS 



Historisch doel van stress : fight or flight 

 

• Impliceert kracht, snelheid, beweging, energie, bescherming 

• Het autonoom zenuwstelsel activeert de stressmodus ( sympaticus ) 

• Zo worden alle lichaamsfuncties afgesteld op deze specifieke noodtoestand :  we 
kunnen meer aan dan in een relax toestand 

• Het is historisch een kortdurende situatie 

• Het autonoom zenuwstelsel gaat terug naar de rusttoestand en de normale orde 
van de dag ( parasympaticus ) 

 





• AANMAAK VAN STRESSHORMONEN 

• VERHOGEN BLOEDSUIKERSPIEGEL 

• VERHOOGT DE BLOEDSTOLLING 

• LEGT DE SPIJSVERTERING STIL 

• VERMINDERT DE ORGAANDOORBLOEDING 

• … 

 

 



Acute versus chrooooonische stress 

Vandaag worden we niet meer zo vaak bedreigd door natuurlijke vijanden. 

Helaas worden we gebombardeerd door prikkels die even stresserend zijn voor 
oude delen van ons brein als de een levensbedreigende situatie. 

Enkele dagelijkse stressoren :  

• Fysieke stress : voortdurend in dezelfde houding zitten, foute voeding, 
chemicaliën, slaapgebrek 

• Emotionele stress : ruzie, ziekte, … 

• Pseudo-stress : gaming, thrillers, emotionele films, … 

• Psychische stress : teveel te doen, te weinig tijd, MULTITASKING 

 

 



Multitasking : een illusie. 

 

 

 

                           OEFENING 



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
MULTITASKING 



ONS BREIN  

• Mentale desktop met tientallen vensters open 

• We hebben duizenden gedachten per dag 

 

Onze enige bescherming hiertegen is FOCUS op 1 taak per keer. 

 

FOCUS – FINISH – BREAK - NEXT 
 

 



TIME MANAGEMENT = SELF MANAGEMENT 

• PLAN  DE TAKEN ZORGVULDIG IN 

• PLAN TIJD IN VOOR JEZELF 

• MAAK BLOKKEN WAARIN JE MET FOCUS, ONGESTOORD KAN WERKEN AAN 
EEN ITEM 

• WAT JE BELANGRIJK VINDT MOET JE INPLANNEN 

• PLAN OOK JE ‘ RECOVERY’ IN 

• TELEFOONS / EMAIL 

• LEER NEE ZEGGEN TEGEN DINGEN DIE JE NIET DIENEN 

• GEBRUIK ‘ WACHTTIJD’ NUTTIG 

 

 



50/5  UITBREIDEN. 

Wanneer we elk uur 5 minuten bewegen, hebben 
we nog 5 minuten over om even diep te ademen en 
een ‘virusscan’ uit te voeren op ons stressniveau. 

 

Probeer ook voor het slapen wat to rust te komen, 
gedachten te kanaliseren en eventueel wat 
mindfulness te doen. 



        
ADEMHALINGSOEFENING 

      



SLAAP 



Wie heeft nu tijd om te slapen? 

Geen tijd om te sporten, 
geen tijd om te slapen. 





Blauw licht 



Andere stimulanten. 

•Caffeïne : koffie, energiedrankjes, cola,… 

•Stress 

•Lawaai : koptelefoons 
 

 





TIPS EN TRICKS 

• FILTER OP DE PC 

• TV UIT MIN HALF UUR VOOR SLAPEN  -> ONTSPANNEN  ( MEDITATIE 10 MIN ) 

• DRINK GEEN KOFFIE MEER NA 14U 

• GA NIET LATER DAN 23U NAAR BED 

• HOUD DE BLOEDSUIKERSPIEGEL ONDER CONTROLE 

 



VOEDING 





HYDRATATIE 

•DRINK VOLDOENDE WATER 

 

•CAFFEINE IS VOCHTAFDRIJVEND ! 



Waaruit bestaat voeding? 

 

 







Macronutrienten 



Koolhydraten :  
suikers, zetmeelrijke koolhydraten versus 
vezelrijke koolhydraten 
  
• Bloedsuikerspiegel : zetmeelrijke koolhydraten worden omgezet in grote 

hoeveelheden suiker en zorgen voor grote schommelingen in de 
bloedsuikerspiegel -> GLYCEMISCHE INDEX 

• Teveel suiker onderdrukt het immuunsysteem 

• Darmflora : vezels, vezels, vezels 

 

 



        zetmeelrijk                            vezelrijk 



Vetten 



Belang van goede celmembranen = juiste 
vetzuurprofiel 

 

 

 

• Communicatie, werking receptoren 

• Transport in en uit de cel 

• Ontstekingsstofjes ( eicosanoiden ) 

 



Celmembranen en vetten. 





Eiwitten : dierlijk en plantaardig 

• Moeten goed verteerd worden 

• Kleine porties 

• Sommigen kunnen beter moeilijk verteerbare eiwitten zoals gluten en caseine 
vermijden 

• Ongeveer 1g per kg lichaamsgewicht per dag nodig 

 

 

 

 





Vertering 

• Voldoende kauwen 

• Geen stress 

• Geen te grote porties 

• Geen hoge temperatuur bij bereiding 

• Zo weinig mogelijk behandeld 

 

 

 



Onvoldoende vertering 

• Kan leiden tot voedingsintoleranties 

• Kan leiden tot problemen met neurotransmitters ( exorfines ) 

• Kan leiden tot slechte darmflora 

• Slechte darmflora leidt ook tot slechte vertering 

 

 

Vermijd moeilijk verteerbare voeding !! 





Te mijden bij ADD/ADHD 

• Tarwe / gluten 

• Mais 

• Soja 

• Melkproducten 

• Suiker 

• Alcohol 

• Pinda’s 

 







MICROBIOOM 
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Link brain - gut 



SAMENVATTING 

Via levensstijl keuzes bepalen we mee de goede werking 
van de 3 belangrijkste systemen in de preventie van 
chronische aandoeningen :   immuunsysteem, 
darmgezondheid en mentale gezondheid. 

 

Wij kunnen info aanreiken, maar ieder moet het voor 
zichzelf doen. 

 

 





DON’T TRY IT, JUST DO IT! 

                                                       


