De eerste stappen naar
OVERGEWICHT & DIABETES DE BAAS

Waarom dit e-book?
In de jaren dat ik mensen met een chronische aandoening heb mogen coachen
heb ik gemerkt dat velen zich er niet van bewust waren dat ze zelf veel macht
hebben om hun gezondheid weer in eigen hand te kunnen nemen. Keer op
keer staan ze zelf verbaasd van eigen kunnen.
Helaas wordt er in de reguliere geneeskunde weinig aandacht geschonken aan
leefstijl interventies. Ze worden ook opgeleid om protocollen te volgen. En daar
staan geen beweeg- en voedingsadviezen in.
Met dit e-book geef ik:
- Inzicht wat de oorzaak van 95% van alle chronische aandoeningen is,
waaronder diabetes type 2 en (ernstig) overgewicht.
- 3 basisstappen vanuit het BOS-principe om je overgewicht en/of diabetes
probleem de baas te worden. Dit door de oorzaak onder de loep te
nemen.
- 9 Tips die je direct in je leven kunt toepassen.
Wanneer je de tools die in dit e-book worden besproken gaat DOEN zal dit
resulteren in:
- Meer energie
- Gezonder gewicht
- Betere slaap
- Minder tot geen medicijngebruik
Dit e-book is niet alleen bedoeld voor curatief gebruik, maar is zeker preventief
in te zetten ter voorkoming voor het verkrijgen van overgewicht of zelfs
diabetes.
Met dit e-book gaan we samen stappen zetten naar
Een happy healthy life!
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Even kennis maken
Mijn naam is Iñez Plaatsman. Eigenares van
Unique Therapie. Ik praktiseer als:
- Fysiotherapeut.
- Orthomoleculair therapeut.
- Docent lichamelijke opvoeding.
- Gebruik de kennis vanuit de klinisch
psychoneuroimmunologie (kPNI).
- Master Oersterk coach, professional in de
preventieve evolutionaire geneeskunde.
Verder ben ik auteur van het boek:
In 10 stappen je gezondheid in eigen hand.
Geef je lichaam de tools om zichzelf te herstellen

Mijn persoonlijke verhaal
Ik ben geboren in Nederlands Nieuw Guinea, een blonde Papoea
.
e
Na 2 lentes jong ben ik naar Nederland verhuisd. In mijn 3 levensjaar had de
huisarts tegen mijn ouders gezegd:
‘je moet dat kind nu op sporten doen,
anders kan je haar op haar 18e over de straat rollen’.
Gelukkig vond ik sporten leuk en deed meerdere sportactiviteiten tegelijkertijd.
Dat is dan ook de eerste stap naar mijn opleiding aan de ALO te Amsterdam tot
docent lichamelijke opvoeding geweest.
In het 1e jaar van die opleiding kreeg ik te kampen met een leverontsteking.
Destijds kreeg ik gewoon een anti-biotica kuurtje en moest 3 maanden rusten.
Zonder verder enige uitleg wat de oorzaak van deze leverontsteking kon zijn.
Ik bleef echter vaak moe en moest vechten om het sporten vol te kunnen
houden. Ondanks het vele sporten werd ik toch steeds zwaarder.
Nog harder trainen dan maar. Dat hielp echter niet.
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Dan nog maar minder eten. Of weer een ander dieet volgen. Ook dat hielp niet
op de langere termijn.
Tegelijkertijd had ik ook de angst om diabeet te worden. In de familie kwam
namelijk veel diabetes en hart en vaatziekten voor. Ik wist toen inmiddels dat
overgewicht de kans op het verkrijgen van één of beide van deze chronische
aandoeningen doet toenemen.
In mijn zoektocht naar eigen gezondheid heb ik daardoor vele opleidingen
gevolgd.
Uiteindelijk tijdens mijn opleiding tot orthomoleculair therapeut en klinisch
psychoneuroimmunoloog (kPNI) de juiste antwoorden gevonden. Hier leerde ik
om te kijken wat de oorzaak van het probleem is. Zoals we in de kPNI zeggen is
de ziekte een symptoom.
Helaas wordt er vaak in de reguliere geneeskunde alleen naar het symptoom,
de ziekte, gekeken. Dit zie ik zowel terug bij mijn beoefening als fysiotherapeut
als orthomoleculair therapeut en OERsterk coach.
Bij de behandeling van een aandoening of ziekte volgen therapeuten en artsen
een protocol en schrijven vaak medicatie voor. Nu heb ik geleerd om naar de
oorzaak van het probleem te zoeken. Zoals ik zal beschrijven ligt de oorzaak in
de leefstijl die niet bij ons genoom past.
In de leefstijl is dan ook de oplossing te vinden.
Niet de arts, maar het lichaam geneest de ziekte
Hippocrates van Kos (460 v.C).

Na mee te hebben gedaan aan een wetenschappelijk onderzoek van Leo
Pruimboom over Intermittent Living werd voor mij veel duidelijk.
Na het toepassen van de leefstijl interventies uit dat onderzoek was ik niet
alleen vele kilo’s afgevallen, maar ook al mijn bloedwaardes waren verbeterd.
Betere cholesterolwaardes, betere CRP-waardes (ontstekingswaardes). Ook
had ik veel meer energie, ik was fitter. Maar wat me vooral verbaasde was hoe
ik me voelde. Ik had na dat onderzoek een ‘vredig’ gevoel. Ik kan het gewoon
niet anders omschrijven.
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Toen dacht ik; dit moet iedereen weten!
Het is simpel toe te passen met resultaten op zowel het fysieke lichaam als op
de mind.
PS: Simpel is overigens niet perse hetzelfde als makkelijk.
Maar dit zijn de tools die ik nu al jaren in mijn workshops en cursussen gebruik.
Keer op keer met goede resultaten.
Ik hoop dat je veel aan dit e-book zult hebben.
Mocht je vragen hebben neem dan gerust contact met me op.
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Laaggradige ontstekingen als basis van 95%
van alle chronische ziekten
Het universele traject die elke chronisch zieke patiënt doorleeft heeft noemen
we de FILM. De ziekte noemen we in de kPNI het symptoom.

Epi Low Grade Immune
genetisch
Inflammation Component
programma

Chronische
ziekte

Dit houdt zoveel in (zonder hier al te diep op in te gaan) dat een chronische
ziekte niet heeft kunnen ontstaan zonder een falend Immuunsysteem, de
immuun component.
Het Immuunsysteem heeft kunnen falen doordat er continu ontstekingen in
ons lichaam aanwezig zijn, de Low Grade Inflammation (LGI), waarbij we geen
koorts hebben, maar ons niet topfit voelen. Vaak weten we niet dat we moe
zijn, ons niet fit voelen van wege deze LGI. Je wijt het aan je drukke leven, of
stress of waar je het dan ook aan toe willen schrijven.
Vervolgens heeft de LGI kunnen plaatsvinden doordat je in een omgeving leeft,
die het lijf niet snapt en waardoor de barrière kapot heeft kunnen gaan. Dit is
niet alleen een fysieke kwestie. Ook door emotionele stress, of verkeerde
gedachten of leven in een sociaal milieu waarin je je niet (meer) thuisvoelt
kunnen redenen zijn waardoor een barrière heeft kunnen falen.

Wat zijn nu die laaggradige ontstekingen?
Het zijn milde ontstekingen waarbij het immuunsysteem de hele dag ‘aan’
staat. Het is een strategie van het lichaam om ervoor te zorgen dat
ziekteverwekkers zich slecht kunnen vermenigvuldigen.
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Wat is de oorzaak van deze laaggradige ontstekingen?
Je hebt in je lichaam verschillende barrières, zoals je huid, je darmen en je
longen. Deze lichaam barrières dienen om schadelijke stoffen ‘buiten’ te
houden. Het is daarom belangrijk dat deze barrières in tact blijven.
Onze westerse leefstijl zorgt er echter voor dat deze barrières verhoogd
doorlaatbaar worden. We eten de verkeerde voedingsmiddelen, smeren ons in
met toxische middelen en ademen vervuilde lucht in. Hierdoor gaan de
darmen, de huid en de longen kapot en hebben bacteriën, virussen en
schimmels vrij spel.
Eenmaal doorgebroken door een barrière komen deze stoffen in de bloedbaan
en kunnen in je gehele lichaam voor problemen zorgen.
Het immuunsysteem hoort dan in actie te komen om het probleem van
binnendringen van deze toxische stoffen te verhelpen.
Afhankelijk van je gezondheid zal er een milde of
een heftige reactie komen.
Er wordt alleen toestemming tot een heftige reactie gegeven, dus met koorts,
wanneer je lichaam zeker weet dat het de mogelijkheid heeft om de
immuunreactie ook weer ‘uit’ te zetten. Een heftige reactie kan namelijk voor
schade zorgen. Die moet je lichaam wel weer kunnen herstellen.
Wanneer je lichaam voldoende energie heeft zal het hier voor kiezen. Want
met een koorts reactie wordt het probleem, de bacterie, het virus of de
schimmel (of andere toxische stoffen) echt onschadelijk gemaakt en is het
probleem daarna uit de wereld, of liever gezegd uit het lichaam, geholpen.
Wanneer je echter niet voldoende energie hebt dan kiest je lichaam voor een
milde reactie. Hiermee wordt het probleem echter niet opgelost. Het enige wat
de laaggradige ontsteking (LGI; Low Grade Inflammation) doet is het in toom
houden van de schadelijke gevolgen van de foute bacterie.
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Gevolg van kapotte barrières
Wanneer je lichaamsbarrières langdurig kapot zijn komen er continu
ziekteverwekkers (foute bacteriën) je bloedbaan binnen waardoor je
immuunsysteem de hele dag actief moet blijven. Er is dan sprake van een
laaggradige chronische ontsteking, die vaak gepaard gaat met
insulineongevoeligheid (insulineresistentie).
De eerste stap naar
(ernstig) overgewicht en diabetes type 2 zijn hiermee gezet.
Op de lange termijn leidt dit tot vage klachten zoals vermoeidheid,
stemmingswisselingen, moeite met afvallen en slaapproblemen. En in een nog
later stadium leidt dit tot 95% van alle chronische aandoeningen zoals, diabetes
type 2, hart en vaataandoeningen, maar ook MS, Crohn, depressie, Alzheimer,
reumatoïde artritis, astma, COPD, botontkalking, slagaderverkalking, hoge
bloeddruk en beroerte.

Wat te doen tegen deze laaggradige ontstekingen?
Het immuunsysteem is een duur systeem in energieverbruik. Wanneer die aan
staat is er geen energie voor andere processen in je lichaam. Er is dan
bijvoorbeeld niet voldoende energie voor;
- Herstel na sporten of na een blessure
- Een goede spijsvertering
- Te bewegen
Overdag hoort je immuunsysteem ‘UIT’ te zijn.
’s Nachts hoort je immuunsysteem aan het werk te gaan om de schade die je
overdag hebt opgelopen, gewoon door te leven, weer te herstellen.
Om alle schade van de dag te kunnen herstellen heb je om te beginnen
voldoende omega 3 nodig.
Tip 1
Zorg dat je voldoende vette vis eet om aan de EPA
en DHA (omega 3 vetzuren) die het
immuunsysteem weer ‘uit’ kunnen zetten.
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Maar ook voldoende vitamine D3 en je magnesiumstatus zijn van groot belang.
Je dient dus voldoende voeding te eten waar dit in zit. Magnesium zit vooral
ook in groene bladgroenten.
Tip 2
Eet 500 gram groente per dag. Dat lijkt heel erg veel. Maar wanneer je
bijvoorbeeld tijdens de lunch een soep eet en ’s avonds weer groente bij je
diner kom je al snel aan de 500 gram. De gemiddelde Nederlander komt echter
niet aan deze hoeveelheden. Jij waarschijnlijk nu ook nog niet. Om veel meer
redenen is hiermee al een grote gezondheidswinst mee te behalen.
Tip 3
Vitamine D3 maken je zelf aan via de huid met zonlicht. Helaas staat de zon bij
ons in Nederland vaak te laag waardoor de aanmaak van vitamine D3 niet lukt.
Alleen in de maanden juni en juli is dat mogelijk.
Dus suppletie van deze vitamines zijn zeker aan te raden voor iedereen.

Immuunsysteem tot rust brengen.
Het meest belangrijke is om aan de slag te gaan om je immuunsysteem tot rust
te brengen door de oorzaak van de laaggradige ontstekingen aan te pakken.
Dan immers heb je voldoende energie voor als er een keertje een foute
bacterie, virus of schimmel in je lichaam terecht komt.
Als je dan ook nog zorgt voor voldoende omega 3, vitamine D3 en magnesium
krijg je van je lichaam permissie om koorts te krijgen en is het probleem
opgelost.
Hoe breng je nu je immuunsysteem tot rust?
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3 simpele stappen om je immuunsysteem tot
rust te brengen.
Ik gebruik voor al mijn adviezen het BOS principe.
B staat voor Bewegen: het liefst in de Buitenlucht (de Bossen)
O staat voor Ontspanning: tijd voor jezelf, voldoende nachtrust
S staat voor Specifieke voeding. Hierbij niet direct denkend aan de chiazaden
en goji bessen. Maar meer specifiek voor bepaalde cellen, organen en
orgaansystemen. Elke cel heeft namelijk zijn eigen specifieke voedingsmiddelen
in micro- en macronutriënten nodig om te kunnen functioneren.

B
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Stap 1 bij het tot rust brengen van je immuunsysteem is
Bewegen: Nuchter bewegen
Nu hoor ik je al denken. ‘Je moet toch eerste iets eten voordat je kan gaan
bewegen? Waar haal ik anders de energie vandaan?’
Ja, dat is wat ik ook lange tijd heb gedacht. Maar ik ga je uitleggen waarom ik
denk dat het zeker voor jou met je overgewicht of diabetes probleem toch
verstandig is om nuchter te gaan bewegen.
Het makkelijkst is het om het in de ochtend te doen, maar in principe geldt het
altijd:

Eerst bewegen dan eten!
Wanneer je ’s avonds gegeten hebt zijn de cellen in de nacht nog echt niet leeg
getrokken. De spier- en de levercellen hebben nog voldoende glucose en
glycogeen (suiker) voorradig. Wanneer je nu eerst gaat eten, dan heb je niet
voldoende opslagruimte om de nieuwe lading koolhydraten (suiker) op te
slaan. Het vervelende is dat bij deze organen (want spierweefsel is ook een
orgaan) geldt VOL = VOL. Waar moet je dan het overtollige suiker opslaan?
Het is zoals je weet niet goed om een hoge suikerspiegel te hebben. Daar heb
je wanneer je diabeet bent niet voor niets die medicijnen voor gekregen.
Opslag van koolhydraten:
1e stap

in de spieren

VOL = VOL

2e stap

in de lever

VOL = VOL

Nu komt het.
3e stap

als vet in vetcellen raakt niet vol!

Het overtollige suiker, wat dus niet meer in je spieren en lever opgeslagen kan
worden, slaat je lichaam op als VET. En dat wil je niet!
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Wat gebeurt er nu wanneer je eerst gaat bewegen?
Precies! Je verbruikt de energie, de suikers, die nog in de cellen opgeslagen
zitten. Daar is nog echt genoeg van. Op die manier maak je weer ruimte om de
volgende lading suiker van je volgende maaltijd op te kunnen slaan.
Bovendien is er een leuk neveneffect van nuchter bewegen. Door dat te doen
hebben je cellen veel minder insuline nodig. Je trekt de suiker op een andere
manier de cel in.
Wanneer je niet eerst beweegt heb je insuline nodig die een stofje,
Glucosetransporter 4 (GLUT-4) die in de cel ligt te wachten ‘wakker schudt’ om
naar de celwand te gaan. Daar doet GLUT-4 als het ware de deur open om de
glucose in de spier- of levercel op te kunnen nemen.
Wanneer je eerst hebt bewogen, dan heb je geen insuline nodig. Je gebruikt
een andere ‘celopener’, namelijk Glucosetransporter-1 (GLUT-1).
Zo dat scheelt een hoop energie! Die alvleesklier van je krijgt ook gelijk rust.
Dus door nuchter te bewegen breng je je bloedsuikerspiegel sneller in balans,
want er is weer voldoende ruimte om weer nieuwe suikers op te slaan met
minder energieverbruik. Bovendien voorkom je dat er vet wordt opgeslagen.
Hoe leuk is dat?
Tip 4
Nuchter bewegen.
Concreet.
Je kan op heel veel verschillende manieren bewegen.
Hieronder enkele voorbeelden wat je zou kunnen gaan doen:
- Eerst 20 minuten wandelen (met de hond) of fietsen.
- Maak diepe kniebuigingen. Ik noem expres geen
aantal. Je moet namelijk doorgaan tot het je echt
heel veel moeite kost om nog overeind te komen.
Dat noemen we spiervermoeidheid of muscle
failure.
- Push-ups. Ook hier geldt dat je door moet gaan
tot muscle failure.
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Stap 2 bij het tot rust brengen van je immuunsysteem is
Ontspannen: zorg voor voldoende slaap
Nu komt waarschijnlijk voor veel mensen een lastige! Want eigenlijk zou je met
de kippen op stok en met de kippen van stok moeten gaan.
In onze Westerse samenleving gaan we vaak veel te laat naar bed en wanneer
je niet naar je werk hoeft waarschijnlijk ook veel te laat uit bed. Ken je dat?
Tip 5
Zorg voor een goed bioritme!
In de OERtijd kon het niet anders dan een juist bioritme aan te houden. Je had
gewoonweg niet voldoende licht om nog actief bezig te zijn in de avond- en
nachturen.
Maar de elektronische verlichting, honderd jaar geleden ingevoerd, heeft dit
mogelijk gemaakt. Het nadeel van dit kunstlicht is dat het een blauwere kleur
heeft. En dat geldt ook voor de beeldschermen van je tv of computer.
In de praktijk hebben veel mensen als gevolg van alle beeldschermen een te
laag melatonineniveau. Je hebt voldoende melatonine nodig om goed in slaap
te kunnen vallen.
Tip 6
Je kunt na 20:00 uur beter niet meer naar een scherm kijken, want bij blauw
licht denkt het lichaam dat het dag is. Je bent dus eigenlijk je lichaam aan het
foppen. Hierdoor maak je minder melatonine aan en slaap je minder goed.
Een goede slaap waarborgt een goede synchronisatie van alle systemen tussen
lichaam en geest.
Wat je ook in ieder geval kan helpen is om een
blauw licht filter op je pc en mobiel in te
schakelen. Of een bril dragen die het blauwe licht
filtert als je ’s avonds toch nog naar de tv wil kijken
of nog wat wil werken.
Ruim twee miljoen Nederlanders slikken op dit moment slaapmedicatie omdat
ze volledig uit hun bioritme zijn gehaald. Een volwassene slaapt nauwelijks
zeven uur per dag. Wat een minimaal aantal uur is om weer fit te kunnen zijn
voor de komende dag is 7 ½ uur slaap. Je immuunsysteem gaat in de nacht
namelijk aan het werk om de schade van overdag te herstellen. Daar heeft het
wel tijd voor nodig.
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Na een goede nacht met diepe slaap
word je ’s morgens wakker als je
cortisol hoog is. Dat gebeurt via een
CAR (Cortisol Awakening Respons).
Cortisol remt het immuunsysteem.
’s Avonds neemt de cortisol weer af en
maakt plaats voor melatonine. Cortisol
en melatonine zijn elkaars tegenpolen,
antagonisten.
Je weet ongetwijfeld dat cortisol ook een stresshormoon is. Wanneer je veel
stress ervaart blijft het cortisol gehalte vaak te hoog waardoor er minder
melatonine wordt geproduceerd. Hierdoor wordt inslapen moeilijker. Maar
tevens krijgt het immuunsysteem te weinig energie om de schade van de dag
weg te werken.
Tip 7
Belangrijk voor een goede slaap is dus ook te kijken naar stressreductie. Als
stress bij jou aan de orde is hoop ik dat je zelf weet waar je aan kan werken.
Zoek desnoods hulp hiervoor, want nachtrust is super belangrijk. Wil je meer
hierover weten? Neem dan gerust contact met me op.
Als je voldoende slaapt, heb je geen wekker nodig; je wordt dan vanzelf
wakker. De noodzaak van een wekker duidt meestal op een relatief slaaptekort,
je zou dan eerder moeten gaan slapen. Uit onderzoek blijkt dat kamperen
gezonde effecten heeft omdat mensen zonder kunstlicht weer een gezond
slaappatroon krijgen. Twee nachten kamperen met voldoende slaap blijkt de
biologische klok in de pijnappelklier al te ijken.
Tip 8
Cafeïne uit koffie verstoort de aanmaak van het
slaaphormoon. Het duurt ongeveer 7 uur voordat
de helft van de cafeïne in je lichaam is afgebroken.
Je kunt daarom beter na 14:00 uur geen koffie meer
drinken.
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Stap 3 bij het tot rust brengen van je immuunsysteem is
Specifieke voeding: Eet minder (bewerkte) koolhydraten
Veel diabetespatiënten krijgen het advies om regelmatig kleinere
hoeveelheden voeding over de dag verspreid te eten om de bloedsuikerspiegel
egaal te houden. Dit is een verkeerde gedachte. Vaak zitten deze maaltijden
boordevol (bewerkte) koolhydraten.
Een koolhydraat is één van de macronutriënten van onze voeding, in de
volksmond suikers genoemd.
Van de macronutriënten dienen de koolhydraten alleen als energiebron om te
kunnen bewegen en voor je hersenen. Eiwitten en vetten hebben meerdere
functies.
Doordat je in je huidige leefstijl waarschijnlijk veel te weinig beweegt, heb je
ook minder energie in de vorm van koolhydraten nodig. Bovendien kun je ook
vetten als energiebron gebruiken. Dat is bovendien veel handiger, omdat je uit
1 gram vet veel meer energie kan halen dan vanuit 1 gram glucose.
De koolhydraten die je eet worden via het maagdarmstelsel opgenomen in je
bloedbaan. Dit zorgt voor een verhoging van de bloedsuikerspiegel. Het is heel
belangrijk om je bloedsuikerspiegel weer naar normale waardes te krijgen.
Wanneer je beweegt, worden de suikers opgebruikt. Wanneer je niet
(voldoende) beweegt, dan worden de suikers opgeslagen in je spieren en in je
lever. Hiervoor heb je het hormoon insuline nodig die geproduceerd wordt
door je alvleesklier (pancreas).
Wanneer je continu te hoge bloedsuikerspiegels hebt, worden je cellen
uiteindelijk ongevoeliger voor insuline, met diabetes type II tot gevolg.
Zoals we bij stap 1 al hebben gezien geeft het consumeren van te veel
koolhydraten vetopslag. Door te veel suikers eten, word je dus dik! Dus NIET
van het eten van te veel vet wat nog steeds wordt gezegd. De opslag van vet
was vroeger een evolutionaire noodzaak om de winter door te komen. Deze
strategie die er vroeger dus voor zorgde dat je
kon overleven, werkt nu tegen ons. We
kennen geen seizoen met schaarste en het is
daarom niet zinvol meer om veel energie als
vet op te slaan. Onze fysiologie is echter nog
steeds hetzelfde en die weet niet dat er geen
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schaarste gaat komen. En blijft daarom doen wat het altijd heeft gedaan. Vet
opslaan bij te veel koolhydraat-consumptie.
Verder is de soort koolhydraat wat we nu eten niet te vergelijken met wat we
vroeger aten.
Vroeger aten we knollen, bollen, bosvruchten wat vooral veel in de zomer en
herfstmaanden voldoende voorradig was.

Deze koolhydraatconsumptie is nu vervangen door granen, brood, rijst, pasta
en aardappelen. Dit kunnen we bovendien het hele jaar door verkrijgen.
Een aardig verschil in koolhydraatconsumptie mag je wel zeggen. Je ziet ook
dat deze vorm van koolhydraten veel minder kleurrijk is. Elke kleur heeft ook
weer zijn eigen micronutriënten die van belang zijn voor meer vitaliteit.

Wanneer je (te) veel van deze bewerkte koolhydraten eet, verbruik je ook
alleen koolhydraten, omdat dat de gemakkelijkste energiebron is. Mensen zijn
luie wezens. Ja, jij en ik ook! We gaan dus niet moeilijk doen als het makkelijk
kan. Zo word je uiteindelijk een koolhydraatverbrander en verleer je om vetten
te gebruiken als energiebron.
Tip 9
Om weer vetverbrander te worden, moet je de bewerkte koolhydraten meer
laten staan. Juist ook jij als diabetes patiënt. Je moet weer schaarste creëren
om de vetverbranding op gang te krijgen.
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Goede en slechte koolhydraten
De glucose in natuurlijke producten, zoals in (groene) groenten en fruit, zijn aan
vezels gebonden. Deze vezels zorgen voor een langzame opname in je bloed.
Bij het eten van geraffineerde koolhydraten stijgt de bloedsuikerspiegel heel
snel, doordat de vezels ontbreken. Hierdoor gaat je alvleesklier veel insuline
produceren. Te veel! Hierdoor wordt de bloedsuikerspiegel te laag, omdat er te
veel suikers uit het bloed worden gehaald.
Bij jou als diabetespatiënt noemen je dat een hypo. Maar ook bij ‘gezonde’
mensen krijgen we door geraffineerde suikers te maken met hypoglycaemie.
De te lage bloedsuikerwaardes vind je lichaam ook niet lekker. Dus gaat het
weer naar suiker vragen, omdat je lichaam de bloedsuikerspiegel weer omhoog
wil krijgen. Weer terug in balans.
Dit veroorzaakt een continue ‘schommeling’ in je bloedglucosewaarden.
Je krijgt na een broodje hagelslag, rijst of pasta na een uurtje alweer trek en
misschien begin je zelfs te trillen. Herken je dit bij jezelf? Ga dan even na wat
voor soort koolhydraten je eet. Heb je vaak na een uur weer trek, en dan vooral
in zoetigheid, dan eet je waarschijnlijk te veel geraffineerde suikers. Dit zal
waarschijnlijk één van de redenen zijn geweest waardoor je diabetes type II
hebt gekregen.
Consumeren van te veel geraffineerde suikers zorgt ook voor:
• Vermindering van de spiermassa.
• Slechter functionerend immuunsysteem; je bent vatbaarder voor
infectieziektes, zoals griep en verkoudheid.
Die laatste tip om minder (bewerkte) koolhydraten te eten, is misschien wel de
belangrijkste tip uit dit e-book.
PS. Er wordt gezegd dat je juist volkorenproducten moet eten om aan de vezels
te komen. Dit is echter geen goed idee. De vezels uit granen zorgen voor een
lekkende darm. Daar vertel ik je graag een andere keer meer over uit.
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Wat je moet onthouden
De allerbelangrijkste boodschap is dat je zelf je gezondheid (grotendeels) in
eigen hand hebt. Precies zoals ik in mijn boek ‘In 10 stappen je gezondheid in
eigen hand’ heb beschreven.

Wanneer de oorzaak van je ziekte in de
veranderde leefgewoontes ligt van de laatste
eeuwen, dien je daar ook de oplossing te
zoeken. Je genen snappen gewoon niet wat je
aan het doen bent. Te weinig beweging, te
weinig ontspanning, onvoldoende slaap en
verkeerde voeding.

Door deze verkeerde patronen krijg je te maken met laaggradige ontstekingen.
Hierdoor staat je immuunsysteem de hele dag aan, die overdag uit hoort te
staan. Deze laaggradige ontstekingen zijn de basis van elke chronische ziekte.
Dus ook de basis van (ernstig) overgewicht en diabetes type 2.
Neem je verantwoordelijkheid en ga aan de slag om veranderingen in je leefstijl
aan te brengen ten gunste van je vitaliteit en gezondheid. Door deze
verandering breng je je immuunsysteem tot rust waardoor genezing op gang
gezet kan worden.
Het zal niet altijd makkelijk zijn, maar het levert je uiteindelijk echt heel veel
op.
Veel meer energie, een beter gewicht en een betere slaap.
Hierdoor kan je weer de dingen doen die je leuk vindt om te doen. Het leven
leiden wat je graag wil leiden zonder het lijden door je chronische aandoening.
Niet alleen de kwantiteit in je leven, maar zeker je kwaliteit van leven zal met
sprongen vooruit gaan.
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Iedereen zal iets anders vinden waar hij/zij aan kan werken. De drie
hoofdpijlers blijven:
Bewegen: het liefst in de Buitenlucht (de Bossen)
Ontspanning: tijd voor jezelf, voldoende nachtrust
Specifieke voeding.
Uiteraard zijn dit niet alle interventies die je bij overgewicht en/of diabetes
type 2 kan inzetten. Maar wanneer je hiermee aan de slag gaat weet ik zeker
dat je al goede resultaten zult gaan halen.
Belangrijk is nu echt die stappen te gaan DOEN!
Want weten zonder daadwerkelijke actie
brengt je nog geen stap verder.
Doe het stap voor stap en in jouw tempo.

Wanneer je hulp hierbij nodig hebt ben ik
je graag van dienst.
Je kunt me bereiken via
www.unique-fitnesscentrum.nl / unique therapie
inezplaatsman@gmail.com
mobiel: 06-29088180
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Voor nu wens ik je heel veel plezier bij het
toepassen van de tips uit dit e-book naar:
- Meer energie
- Gezonder gewicht
- Betere slaap
- Minder tot geen medicijngebruik
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