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Alle informatie in dit E-book heeft uitsluitend ten doel te informeren. De informatie is niet bedoeld om 
diagnoses te stellen of welk gezondheidsprobleem dan ook te behandelen, genezen of voorkomen. 
Ook is deze informatie niet bedoeld om doktersadvies te vervangen. Raadpleeg altijd een arts, 
instructeur of gekwalificeerde deskundige voordat u uw dieet aanpast of begint met een andere 
leefstijl.  
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Hoe je gezondheid toeneemt  
Deze lifestyle tips kunnen je leven veranderen. Ik weet dat het een gewaagde claim is, maar ik heb 
het bij vele mensen zien gebeuren. Je ideeën over hoe je gezond leeft zijn waarschijnlijk gebaseerd 
op verkeerde informatie. De kans is groot dat je te weinig eet of de verkeerde dingen in de verkeerde 
combinaties, of op de verkeerde momenten. En waarschijnlijk kun je dit allemaal verbeteren ;-).  

Hoe durf ik dat zo te stellen? Ik baseer dit op mijn eigen ervaring als orthomoleculair therapeut en 
coach. Mensen die bij mij komen hebben gezondheidsklachten, ervaren hormonale onbalans, willen 
een betere kwaliteit van leven en voedingsadvies om overtollige kilo’s te verliezen. Zij eten op dat 
moment nog verkeerd. Dat zie ik in aan hun klachten, tekorten, hun huid en hun gebrek aan energie.  

Als je verkeerd eet heb je veel minder energie. En waarschijnlijk een laagje vet rond je middel. Ook 
kan je gezondheidsproblemen ervaren, zoals darmklachten, hoge bloeddruk, een trage schildklier of 
diabetes.  

Ik zie veel mensen worstelen met hun gezondheid en hun gewicht, en dan vooral het vet rond hun 
middel. Dan blijkt dat steeds meer mensen goed gaan bewegen en ook hun mindset goed hebben 
ingesteld. Maar ook dan lukt het nog steeds niet om af te vallen. Sommigen zijn echt wanhopig. Dat 
gaat me aan het hart en ik weet inmiddels wat de missing link is.... je voedingspatroon.  

Er zijn veel misverstanden over hoe je het beste kunt eten. Door marketing en reclame word je op het 
verkeerde been gezet. Ik ontmoet zoveel mensen die denken dat ze het goed doen en ondertussen 
elke dag met weinig energie voorbij laten gaan. Mensen die zich jarenlang moe voelen, te dik zijn en 
daar in stilte onder lijden. Zo zonde, want je leeft maar één keer.  

En het is helemaal niet nodig. Als je een paar dingen aan je voeding verandert, voel je je al snel een 
stuk beter. Met meer energie, een positieve uitstraling, een gezond lichaam. En dan heb ik het NIET 
over een streng dieet.  

Ik heb zelf trouwens ook niet alle wijsheid in pacht. Dat is op het gebied van voeding onmogelijk, 
omdat het onderzoek gewoon doorgaat en er nog elke dag nieuwe inzichten ontstaan. Daarnaast 
heeft ook ieder mens andere behoefte en wat de een wel kan verdragen is voor de ander funest. 

Ik volg de ontwikkelingen op de voet en alles wat ik in deze voedingsspecial schrijf is gebaseerd op 
de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Ik vind het leuk je daarover bij te praten en ik garandeer je 
dat je gezondheid en energie met sprongen vooruitgaan als je mijn tips opvolgt. Ook kun je zo op een 
gezonde manier afvallen.  

Maar ik moet je ook waarschuwen: het gaat niet vanzelf. Wees bereid je vastgeroeste ideeën over 
gezonde voeding los te laten en stel je open voor vernieuwing.  

Dat klinkt makkelijk, maar is het niet. Ik merk aan mijn klanten dat niemand het leuk vindt z’n 
eetgewoontes te veranderen. Dat komt heel dichtbij! Zelfs als je rationeel weet dat je je beter zult 
voelen...gek hè?  

Ook ontmoet ik veel emotie-eters, die verkeerde keuzes maken vanuit een stresssituatie en geen tijd 
aan zichzelf besteden. Ook hier kun je heel veel aan doen als je stap voor stap leert om anders te 
eten. Met deze voedingsspecial geef ik je een zetje om je eetpatroon nog eens te bekijken en 
eventueel aan te passen.  
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De belofte is groot, maar je moet er wel wat voor doen. Als je eenmaal de eerste stap zet wordt het 
een manier van leven en wil je nooit meer anders. Geef het een kans, je lichaam is het waard!  

Wat is jouw situatie?  
Voordat ik je mijn tips onthul, is het belangrijk dat je even stilstaat bij je eigen situatie en waarom je dit  
leest. Waar ben je naar op zoek? Welke informatie zou jou verder kunnen helpen?  

Doe daarom eerst onderstaande oefening. Het is belangrijk dat je mee doet, doe het, niemand ziet 
het en niemand hoeft het te weten :-)!  

Stap 1:  

Sluit je ogen en stel je een dag voor dat je gezond en lekker eet en drinkt, zoals jij denkt dat het 
gezond is; Je ontbijt, lunch, tussendoortjes, avondeten. Wat neem je allemaal en wat laat je staan? 
Neem even vijf minuten de tijd en schrijf op hoe jouw gezonde dag eruit ziet.  

Stap 2:  

Sluit weer je ogen en bedenk dat je een maand lang zo ideaal hebt gegeten en gedronken. Je bent 
gezond aan het afvallen, je energie neemt toe, je huid straalt, je darmen zijn in orde. Hoe voel je je 
nu? Geniet van het gevoel, voel je relaxed. Doe het nu!  

De meeste mensen die ik deze oefening laat doen geven zich makkelijk over en krijgen meteen een 
glimlach op hun gezicht. Het is heerlijk om je voor te stellen dat:  

• Je lekker in je kleren past en er goed uit ziet   

• Je energie uitstraalt en je fit voelt   

• Je vrienden, partner, kinderen trots op je zijn en kunnen genieten van je energie (en langere 

levensverwachting!)   

• Je complimenten krijgt over je uiterlijk   

• ... en mogelijk nog andere redenen die voor jou persoonlijk kunnen zijn.  Welke reden heb jij 

om weer lekker gezond en fit te zijn?  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Test je kennis  
Je krijgt nu eerst een kleine test zodat je voor jezelf kunt nagaan waar je staat. Er zijn nog heel veel 
misverstanden over de gezonde leefstijl fit en misschien leven deze misverstanden ook bij jou?  

1  Het vet rond mijn buik kan ik het beste  
wegwerken door extra buikspieroefeningen te 

doen.   

2  Vers geperste sinaasappelsap is een goed 

begin van de dag.   

3  Het is gezond om brood te eten, mijn  

lichaam heeft dat nodig voor energie.   

4  Als ik wil afvallen, kan ik het beste een  
detoxkuur doen en een tijdje zo min mogelijk 

eten.   

5  Ik kan het beste “vet-arm” eten om ge-  
zond en fit te blijven.  

6 Light-producten helpen op gewicht te blijven, 
ik kan ze rustig nemen. 

7  Cruesli met yoghurt is één van de beste 

ontbijten.   

8  Ontbijtkoek en mueslirepen zijn gezonde 
snacks 

O Waar O Niet waar  

 

O Waar O Niet waar  

 

O Waar O Niet waar  

 

O Waar O Niet waar 

 

O Waar O Niet waar  

 

O Waar O Niet waar  

O Waar O Niet waar  

 

O Waar O Niet waar  

 

 *) De antwoorden vind je aan het eind van deze voedingsspecial.  

Als je alle antwoorden op deze test goed hebt, ben je in ieder geval goed op de hoogte. Als je leefstijl 
ook overeenkomt met je kennis dan ben je waarschijnlijk gezond, slank en fit!  

Als je bent zoals 99% van mijn klanten dan had je bij sommige antwoorden toch wel wat twijfels. Lees 
dan door en ontdek het geheim van gezond en fit zijn door op het juiste moment de juiste dingen te 
eten.  
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Het verhaal van Marieke 
Marieke is een van mijn klanten die diverse vage klachten waaronder hormonale klachten had. 
Redelijk slank maar richting de overgang kreeg zij een buikje en klachten die ze afdeed als leeftijd 
gerelateerd. Ze had een ongezonde huidskleur, droog statisch haar en ze maakte een vermoeide 
indruk.   

Het gesprek liep destijds ongeveer zo, herken je er voor jezelf iets in? De meeste van mijn cliënten 
wel.  

Hoe is het met je voeding, eet je gezond?  

Marja: “Ja, ik eet volgens mij wel redelijk gezond. Ik let er altijd goed op dat ik niet te veel calorieën 
binnen krijg, want ik wil niet te dik worden. Soms eet ik wat minder en soms sla ik mijn ontbijt over, 
dat helpt ook om niet dik te worden”.  

Waarom sla je je ontbijt over?  

“Soms vergeet ik te ontbijten, maar dat lijkt me niet zo erg voor een keertje. Zo blijf ik op gewicht, 

denk ik. Vaak merk ik dan pas op kantoor merk dat ik niks heb gegeten. Dan neem ik een meusli 
reep. 

De rest van de dag let ik er dan wel op dat ik niet te veel meer eet om te compenseren. Ik denk juist 
dat ik slank blijf door een maaltijd over te slaan”.  

“Als ik er nu aan denk hoe slecht ik eigenlijk at, dan schaam ik me, ik wist zo weinig.  

Ik heb nu zoveel meer energie en ik voel me zoveel beter!”  

 Marieke 

 

 

Je dag beginnen met een reep of andere zoetigheid is heel ongezond. Je bloedsuikerspiegel krijgt 
een piek en je lichaam start allerlei processen om de suiker weg te werken. Doe je dat te vaak, dan 
kan dat leiden tot nare ziektes. Ook word je er letterlijk heel moe van. Ik vertel je straks meer.  
En als je wel ontbijt, wat eet je dan?  

“ ’s Ochtends neem ik een eierkoek, want daar zit weinig vet in, geperste sinaasappels voor de 

vitaminen en soms nog een volkorenboterham met kaas. Soms als ik een gezonde bui heb neem ik 

ook een Yakult. Soms neem ik nog pakje Sultana’s mee voor op onderweg of op mijn werk.”  
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En verder op de dag?  

“Tussen de middag neem ik in het bedrijfsrestaurant altijd soep. Ik heb het idee dat dat redelijk 
gezond is en dat ik daar niet dik van word. Verder altijd een salade, 3 boterhammen met kaas en een 
Mona-vruchtenkwark. Ik laat de vette snacks zoveel mogelijk liggen, behalve op vrijdag, dan neem ik 
een kroket. Ik heb gehoord dat daar weinig calorieën in zitten, dus dat kan geen kwaad denk ik.”  

Ik begin wel te begrijpen waarom je je zo futloos voelt en een buikje hebt. Wat eet je nog 

meer? “Aan het eind van de middag heb ik enorme zin in chips, naturel chips. Ik weet dat dat niet 

echt goed is, maar aan de andere kant... ik denk dat het ook weinig kwaad kan. Het is wel vet, maar 
verder redelijk puur, toch?”  

Chips heeft totaal geen voedingswaarde, het is vet en zout...  

“Ja, maar ik ga m’n chips niet laten staan!”  

Wat eet je ’s avonds?  

“Ik ben niet zo’n kok, dus ik haal vaak wat bij Albert Heijn, een stoommaaltijd of zoiets. Het liefst 
vegetarisch en anders iets met vis. Ik kijk altijd wel of er ook groente bij zit. Ik ben niet zo dol op 
vlees. Ik ben blij met deze kant- en-klaar maaltijden. Uit het vriesvak is volgens mij net zo goed als 
zelf koken. Heel soms neem ik gesneden wok groente, soms ook alleen een lekker broodje of iets 
van yoghurt met fruit.”  

Wat betekent Marieke’s verhaal voor jou?  
Op basis van Marieke’s verhaal weet ik al genoeg. Zij kan met een paar aanpassingen al een enorme 
gezondheidswinst boeken en zich veel beter voelen. Ook zal ze dan vanzelf gaan afvallen zonder te 
hongeren. Voordat ik je mijn tips onthul ben ik benieuwd naar jouw visie. Welke tips heb jij voor 
Marja?  

Schrijf minstens 3 dingen op die Marieke goed doet en 3 dingen die zij wat jou betreft zou kunnen 
verbeteren:  

Goed:  
1. 
2.  
3.  
 
Kan beter:  
1. 
2.  
3.  

 
Was het moeilijk? Of vind je het eigenlijk wel een goed voedingspatroon? Ik kom in mijn praktijk en in 
mijn privéleven heel veel mensen tegen die ongeveer zo eten als Marja vroeger (en sommigen nog 
veel slechter! Met cola, snacks, koekjes, taart, drop, enzovoort.) In de volgende hoofdstukken leg ik je 
uit hoe het ook kan. Lees nog even door.  
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7 Gezonde Lifestyle Voedingstips  
Op de volgende pagina’s onthul ik aan jou de tips die ik Marieke heb gegeven. Als je haar nu ziet, 
begrijp je mijn enthousiasme. Een stralende huid, een gezond gewicht en veel meer energie.  

Misschien is niet alles toe te schrijven aan haar voedingspatroon.  Ze heeft ook dagelijks 20 minuten 
gewandeld in haar lunch pauze, want zonder beweging is het heel moeilijk gezond en fit te blijven. 
Zelf zegt Marja dat haar resultaat komt door haar nieuwe eetpatroon, en dat zie ik ook mijn andere 
klanten terug.  

Andere gewoontes Niet alleen om af te vallen, maar ook voor je gezondheid  

De laatste jaren ook steeds meer te maken met mensen die iets aan hun gezondheid willen doen. De 
voedingstips zijn niet alleen gericht op gezond afvallen, maar ook op je gezondheid en het 
voorkomen of verminderen van gezondheidsklachten.  

Welke problemen zie ik vaak in mijn praktijk? Darmklachten, hormonale klachten, hoge bloeddruk, 
hart- en vaatziekten en diabetes. Steeds meer ernstige ziektes worden in verband gebracht met 
voeding en leefstijl. Er zijn zelfs aanwijzingen dat Alzheimer samenhangt met je voeding. Genoeg 
redenen dus om serieus aan de slag te gaan met deze Lifestyle tips.  

Tip 1: Hoe kies je het juiste dieet?  
Misschien denk jij nog steeds dat je het beste op gewicht blijft door jezelf van tijd tot tijd uit te 
hongeren met ijzeren discipline. Dat is een veel gekozen aanpak die op het eerste gezicht ook 
logisch lijkt.  

Je voelt dat je iets te dik wordt, dus je gaat een tijdje streng lijnen. Maar dat werkt averechts. Het 
effect van tijdelijk uithongeren is dat je wel wat gewicht kwijtraakt, maar tegelijkertijd ook je 
stofwisseling verstoort.  

Uit onderzoek blijkt dat het meer en deel van de mensen die via een streng dieet probeert af te 
vallen, binnen een paar jaar dikker is dan voorheen: dit is het jojo-effect. Je hebt onbewust je lichaam 
in de spaarstand gezet.  

Deze spaarstand stamt waarschijnlijk nog uit de oertijd en is er op gericht je vetvoorraad zo goed 
mogelijk te beschermen. In plaats van vet ga je nu spierweefsel verbranden en hierdoor wordt je 
stofwisseling trager.  

Wanneer je na een periode van intensief diëten weer normaal gaat eten krijg je te maken met een 
verschijnsel dat veel mensen kennen: je wordt sneller dan voorheen weer dikker. Je stofwisseling is 
nog traag en alles wat je nu ‘te veel’ eet wordt snel en efficiënt opgeslagen in je vetcellen. Daar komt 
bij dat je niet hebt geleerd hoe je dan wel gezond eet zonder honger.  

Daarom krijg ik ook vaak van mensen te horen die te dik zijn: “Maar ik eet heel weinig!”. En 9 van de 
10 keer is dat ook waar. Door een paar keer streng te diëten zorg je er onbewust zelf voor gezorgd 
dat je stofwisseling steeds trager is geworden.  

Het strenge diëten heeft ook nog eens heel veel moeite en ellende gekost en het eindresultaat is dat 
je steeds minder kunt eten en steeds dikker wordt. Dat is pas frustrerend!  
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Hoe kies je dan het juiste dieet? Ieder mens is anders, daarom is het belangrijk dat je een gezond 
voedingspatroon ontwikkelt dat bij jou past. Begin met de overige voedingstips in deze 
voedingsspecial toe te passen. Kijk wat werkt voor jou en ga stap voor stap dingen aanpassen.  

Zorg in ieder geval dat je geen honger hebt en maak gezonde, gevarieerde keuzes. Wil je hier meer 
hulp bij hebben? Dan is het “Feed your Energy” plan iets voor jou. Dat programma is speciaal 
ontwikkeld om jou te helpen een gezonde leefstijl op te zetten. Een persoonlijk voedingsplan die je 
zelf thuis uitvoert waarin ik jou 3 maanden begeleid.  

Tip 2: Hoe voorkom je hongeraanvallen?  
Als je begint met het aanpassen van je leefstijl krijg je al snel te maken met hongeraanvallen. Dit is 
het moment waarop je een onweerstaanbare trek krijgt. Meestal is dit iets in je hersens, je hebt vaak 
geen echte honger. Maar vaak komt dit door een verstoorde suikerhuishouding. Ik leg je iets meer uit 
over suiker en hoe je hongerdips kunt voorkomen.  

De meeste mensen krijgen veel te veel suikers binnen door een ongebalanceerd voedingspatroon 
met bewerkte producten als brood, pasta, koek, snoep, verse fruitsappen, smoothies en frisdranken. 
Hierdoor activeer je je continue je vetopslag en creëer je langzamerhand veel vet op de verkeerde 
plaatsen.  

Wetenschappers denken dat suikers de grootste veroorzakers zijn van ernstige aandoeningen 
zoals Alzheimer, depressies, moodswings, ADHD, hart- en vaatziektes, schildklierproblemen, snelle 
veroudering en diabetes 2.  

Al deze aandoeningen leiden tot medicijngebruik met vaak ernstige bijwerkingen. Terwijl je zelf heel 
veel kunt doen door anders te gaan eten!  

Als je suiker binnen krijgt stijgt je bloedsuikerspiegel en begint je lichaam insuline aan te maken. 
Insuline is een hormoon dat ervoor zorgt dat je lichaam de suikers opneemt. Als je te vaak en te veel 
suikers eet zet je lichaam de suikers om in vet. Op een gegeven moment reageren je cellen steeds 
minder op de insuline. Dat is het begin van diabetes.  

 

 

https://misshealthreset.com/feed-your-energy/
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Na een piek in je bloedsuikerspiegel volgt een dip. Je voelt je dan moe en krijgt weer zin in iets zoets. 
Dit is een gevaarlijke cyclus, die je alleen kunt stoppen door bewust je bloedsuikerspiegel zo neutraal 
mogelijk te houden.  

Hoe doe je dat? De belangrijkste eerste stap voor veel mensen is minder koekjes, snoep en andere 
zoetigheid te gaan eten en drinken. Als je je realiseert hoeveel schade suiker toebrengt aan je 
lichaam, wordt het misschien al makkelijker om deze stap te zetten.  

De tweede logische stap is voor veel mensen het gezonder maken van hun ontbijt. Dat is een 
makkelijke stap die jij ook morgenochtend kunt zetten. Dus geen sinaasappelsap, cruesli of 
boterhammen meer maar gezondere keuzes.  

De derde logische stap is daarna ook je lunches en avondmaaltijden gezond maken, dan ben je echt 
goed bezig! Dit zal je gezondheid enorm verbeteren en je zult zonder veel moeite afvallen en je 
ideale gewicht bereiken.   

Tip 3: Wat is het beste ontbijt?  
Wil je jezelf echt goed verwennen? Zorg dan dat je elke dag ontbijt. Ik weet dat je dit weet, maar ik 
krijg in mijn praktijk nog steeds mensen die hun ontbijt overslaan. Daarom mijn gouden voedingstip: 
Begin met een goed ontbijt.  

Een goed ontbijt is belangrijk voor je energieopbouw voor de hele dag. Je legt een basis voor een 
energieke dag, die je maar één keer kunt leven. Waarom zou je die kans voorbij laten gaan? 
Ontbijten is ook nog eens een keer goed voor je gezondheid en je gewicht, het brengt je verbranding 
op gang.  

Waaruit bestaat een goed ontbijt?  

Als eerste start ik ’s morgens met een glas warm water met een halve uitgeperste citroen. Na een 
half uur neem ik een ontbijt. Precies de tijd ertussen dat ik mij kan wassen en aankleden. 

Een goed ontbijt bevat eiwitten, complexe koolhydraten en onverzadigde vetten. Een voorbeeld van 
een super ontbijt is.  

2 eetlepels havermout gekookt in plantaardige melk of 
water. Deze garneer ik met 2 eetlepels walnoten, ½ 
theelepel kaneel, 1 eetlepel chiazaad, 1 eetlepel lijnzaad 
en fruit.  

Wissel je ontbijt af met bijvoorbeeld een omelet van 2 
eieren met avocado of een ontbijt smoothie met groenten.  
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Welke ontbijtproducten kun je beter laten staan?  

• Ik ken vrij veel mensen die ontbijten met ontbijtkoek of beschuit, omdat daar geen vet in zit. Dat 
klopt, maar ontbijtkoek en beschuit bevatten relatief veel suiker en weinig voedingsstoffen.  

• Momenteel is het populair om een drinkontbijt te nemen, bijvoorbeeld Optimel of Vifit. Drinkontbijten 
hebben het imago van gezond, maar bevatten veel suikers en eigenlijk niet zoveel 

voedingsstoffen.   

• Neem liever geen instant ontbijtproducten zoals cruesli, cornflakes of Allbrans. Deze kant-en-klare 

ontbijtgranen bevatten relatief veel suiker en verzadigde vetten.   

• Brood, muesli en Brinta raad ik af vanwege de tarwe. Uit onderzoek van onder meer Dr. Davis blijkt 
dat tarwe wel eens de grootste veroorzaker van gezondheidsklachten en overgewicht zou 
kunnen zijn. Hij beschrijft dit in zijn boek Wheat Belly. Het blijkt dat je bloedsuikerspiegel door 
de moderne gemodicificeerde tarwe nog meer stijgt dan door suiker. Daarom adviseer ik je om 

niet te veel brood en andere tarweproducten te eten.   

• Vermijd zuivel zoals melk en yoghurt, je lichaam kan deze producten niet goed verteren omdat door 
het pasteuriseren bepaalde enzymen eruit zijn gehaald. Dat resulteert mogelijk in 
darmklachten, stofwisselingsproblemen en een slechte huid.  

Tip 4: Wat eet je als lunch en diner?  
Als je je ontbijt gezond hebt gemaakt zijn daarna je lunch en diner aan de beurt. Wat kun je het beste 
eten? Om deze vraag te beantwoorden is het belangrijk dat je meer kennis krijgt van het Feed your 
Energy plan en de principes leert toepassen.  

Dat kost misschien wat meer tijd dan we hier hebben. Ik geef je hier de basis zodat je hiermee je 
lunch en diner kunt invullen.  

Feed your Energy is een manier van eten waarbij je natuurlijke, verse, seizoensgebonden producten 
eet, liefst biologisch. Veel mensen voelen intuïtief wel aan dat dit beter is dan eten uit pakjes. Als je 
begint met anders eten dan voel je je na een paar dagen al totaal anders.  

Het is belangrijk dat je gevarieerd eet en zorgt dat je alle voedingsstoffen binnen krijgt. Dus de juiste 
koolhydraten, eiwitten en gezonde vetten. Iedereen kan het leren en het is makkelijk, ook als je niet 
kunt koken.  

 
Activeer je vetverbranding op een gezonde manier  

Het grote voordeel van een ander voedingspatroon is dat je je vetverbranding activeert op een 
gezonde manier zonder honger. En dat niet alleen! Al na een korte tijd kun je ook je suikerverslaving 
overwinnen. Zo geef je je totale gezondheid een enorme boost!  

Je kiest zoveel mogelijk producten waar geen conserveringsmiddelen en smaakversterkers aan zijn 
toegevoegd. Door deze manier van eten ga je er goed uitzien, krijg je energie en pas je weer lekker in 
je kleren.  

https://misshealthreset.com/feed-your-energy/
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Ik geloof niet in calorieën tellen, omdat je lichaam niet alle calorieën op dezelfde manier verwerkt. Het 
gaat veel meer om de juist producten in de juiste combinaties, dan is het ook voor jou haalbaar om af 
te vallen. De resultaten kunnen variëren per persoon en hangen ook van je situatie en inzet af.  

“Ik eet al redelijk gezond”  

Waarschijnlijk denk je nu “ik eet al redelijk gezond”. Dat maak ik vaak mee. Als ik dan de 
voedingsdagboeken bekijk zie ik dat heel veel mensen die gezond willen leven toch kiezen voor 
Activia, Optimel, cornflakes, yoghurt, cruesli, mueslirepen en veel fruit. Om nog maar te zwijgen over 
lightproducten.  

Het probleem is dat je zo onnodig veel suikers, verkeerde vetten en ongezonde geur-, kleur- en 
smaakstoffen binnen krijgt en te weinig echte voedingsstoffen. De werking van veel e-nummers in 
fabrieksproducten is nog niet volledig bekend, maar mogelijk verstoren ze je stofwisseling, 
hormoonhuishouding en stimuleren ze vetopslag. Daardoor word je ongemerkt toch dik en moe.  

De basis 

Bij een gezonde leefstijl is het belangrijk dat je een balans vindt in je voedingspatroon en alle 
voedingsstoffen binnen krijgt. Ik geef je de belangrijkste bouwstenen.  

De juiste eiwitten  

Goede eiwitten vind je onder meer in biologische eieren, rauwe noten, zaden en pitten (ongebrand en 
ongezouten), vis, schaaldieren, peulvruchten, donkere bladgroente, quinoa en mager wit vlees zoals 
biologische kalkoen- en kipfilet.  

Wees matig met zuivel of vermijd dit helemaal. Je lichaam heeft moeite zuivel te verteren, waardoor 
darmklachten kunnen ontstaan.   

Vermijd ook de speciale eiwitshakes voor afvallen. Deze shakes bevatten altijd kunstmatige 
toevoegingen voor geur, kleur en smaak en daar word je indirect juist dik van.  
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Gezonde vetten  

Misschien ga je er nog vanuit dat je dik wordt van avocado’s, noten en olijfolie. Dat is een 

misverstand, je wordt juist dik van tarweproducten en suiker en dergelijke. Je lichaam heeft juist 

gezonde vetten nodig. Onder meer voor je hormoonhuishouding, opname van vitamine A, D, E, K, en 
het functioneren van je hersenen. 

Kies bij voorkeur onverzadigde vetten, zoveel mogelijk plantaardig. Gebruik kokosvet om in te 
bakken, maak je salades aan met olijfolie, eet avocado’s, noten, zaden en pitten.  

Als je geen vegetariër bent, wees dan toch gematigd met rood vlees, dat bevat veel verzadigd vet. 
Neem bij voorkeur wit vlees zoals kip.  

Nog even over plantaardige vetten, daar is iets moeilijks mee aan de hand. Want plantaardige vetten 
klinkt goed maar ze zijn niet allemaal gezond. Wel gezond zijn olijfolie en kokosolie koud geperst. 
Maar pas op voor bijvoorbeeld zonnebloemolie, sojaolie en de margarines. Die zijn juist ongezond 
omdat er veel te veel omega-6 in zit. Deze zorgen juist voor laaggradige ontstekingen.  

Kies voor wat betreft je vetten daarom zo natuurlijk mogelijk. Elke dag een halve avocado en een 
handje noten is bijvoorbeeld prima!  

 

Gezonde koolhydraten  

Koolhydraten vind je onder meer in verse groente, fruit, havermout, quinoa, boekweit, amaranth. 
Neem zoveel mogelijk verse, biologische producten. Vermijd het eten van tarweproducten, zoals 
brood en pasta. Neem per dag maximaal 1 of 2 stuks fruit in de ochtend en minimaal 300 gram verse 
groenten van het seizoen. Bij verse groenten is het het beste om ongesneden groente te nemen. De 
voorgesneden groente in de koelvakken van de supermarkt bevat veel minder voedingsstoffen. Heel 
gezond zijn de zogeheten kruisbloemige groenten als broccoli, bloemkool, spruitjes, paksoi, spinazie, 
kolen en waterkers.  

Als je deze richtlijnen volgt voor je lunch en diner ben je op de goede weg. Zelf neem ik als lunch 
vaak een salade die ik lekker aankleed met bijvoorbeeld quinoa, avocado, noten, bieten, wortel, 
paprika, kiemgroenten en kruiden. Maak een lekkere dressing van olijfolie en appelazijn. Soms doe ik 
er een theelepel gembersiroop door.  

Wat ik ook vaak doe is de avond ervoor wat meer koken en dat neem ik dan mee als lunch.  



Miss Health Reset 
 

Voor je avondeten kun je het beste veel groente nemen en wat eiwitten uit bijvoorbeeld tempe, 
champignons, peulvruchten, biologische kip of kalkoen of vis. Met deze ingrediënten kun je geweldige 
lekkere gerechten maken!  

Zelf neem ik ‘s avonds geen rijst of quinoa meer (en zeker geen aardappels of pasta). Je lichaam 
heeft die energie op dat tijdstip niet meer nodig.  

Wat niet gezond is…  

Sommige producten lijken gezond, maar bevatten relatief veel suiker zoals cornflakes, cruesli en 
drinkontbijten. Ook allerlei zuivelproducten met fruitsmaak bevatten te veel suiker, te veel vet en vaak 
ook nog conserveringsmiddelen.  

 
Koekjes en andere snoepwaren vallen af vanwege het suiker en vetgehalte, maar ook vanwege de 
transvetten die er in zijn verwerkt. Dat zijn kunstmatige vetten die zeer ongezond zijn voor je hart en 
bloedvaten.  

In De Juiste Verhoudingen  

Het is belangrijk dat je gezonde producten kiest. Vervolgens zorg je dat je deze in de juiste 
verhoudingen eet. Wanneer je wilt afvallen en op gewicht blijven adviseer ik gemiddeld over een dag 
deze percentages aan te houden: 30% eiwitten, 40% koolhydraten, 30% vetten.  

Er is nog zoveel meer te vertellen over gezonde voeding en hoe het je kan helpen gezonder, slanker 
en fitter te blijven. Wil je meer weten? Boek een gratis Consult zodat ik je meer kan uitleggen. 

Tip 5: Hoe weet je wat gezond is en wat niet?  
Van mensen om mij heen krijg ik vaak de vraag of iets nou wel of niet gezond is. Deze kennis is niet 
meer vanzelfsprekend nu we zoveel voeding uit pakjes hebben. Door misleidende reclames word je 
snel in de war gebracht. Ik zag zelf laatst een bord waarop softijs werd aangeprezen als “rijk aan 
eiwitten en calcium”. Hoe ga je hier nu mee om?  
Wat precies goed is voor jou en wat niet, hangt natuurlijk ook af van je persoonlijke situatie. Als je last 
hebt van je schildklier kun je bepaalde voeding niet nemen. Als je last hebt van je darmen heb je ook 
specifieke keuzes nodig. Wil je hier in voor jezelf mee aan de slag, kijk dan eens naar het Feed your 
Energy Programma. Daarin help ik je om jouw ideale voedingsschema te ontwikkelen, wat past bij 
jouw persoonlijke situatie.  

Ik kan je wel een aantal vuistregels geven om je te helpen de juiste keuzes te maken. Allereerst dit: 
van veel groente eten is nog nooit iemand dood gegaan en op verse groente zit geen barcode of 
ellenlange ingrediëntenlijst. Maak groente het hoofd bestanddeel van je voeding.  

Ben je in de supermarkt, kijk dan goed op de verpakkingen. Zie je gezondheidsclaims zoals “Goed 
voor hart en bloedvaten”, “cholesterolverlagend”, “0% vet”, “geen suiker toegevoegd” of “light” wees 
dan extra alert. Deze producten zijn zelden goed voor je. Vrijwel altijd bevatten ze meer vet, suiker, 
kleur- en smaakstoffen dan goed voor je is.  

Organisaties zoals Foodwatch zijn hier alert op. Ik ben donateur van Foodwatch en ik hoop dat deze 
praktijk gaat veranderen en dat we weer eerlijke informatie over voeding krijgen.  

https://misshealthreset.com/consult
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Als je op de verpakking een lange lijst met ingrediënten ziet, laat het product dan links liggen en kies 
iets anders. Simpele, producten zoals verse groente en ongebrande noten, hebben al die 
gezondheidsclaims en toevoegingen niet nodig.  

Wat valt door deze regel af? Ik noem wat voorbeelden:  

• Liga- en Sultana-achtige koekjes. Hier stuit ik op onbegrip bij veel mensen. Dat is toch gezond? 
Nou nee, niet echt, ze bevatten relatief veel suikers en verzadigde vetzuren. Het zijn 

kortstondige energieleveranciers.   

• Chocoladebars, zoals Mars en Snickers en koekjes bevatten nog meer verkeerde vetten en 
suikers, de zogeheten ‘lege calorieën’. Ze bezorgen je een laag energieniveau en voegen niets 

toe. Dit geldt trouwens ook voor veel “gezonde repen” uit de natuurwinkel.   

• Cup-a-soup en soep uit pakjes is te vet en te zout. Hier zitten geen nuttige voedingsstoffen in.   

• (Light-)frisdranken en fruitsappen. Deze bevatten veel suikers of veel kunstmatige suikers, die je 

stofwisseling verstoren.   

• Kant-en-klaar maaltijden.   

Tip 6: Waarom zijn gezonde darmen belangrijk?   
Ben je vaak moe? Voel je je slap? Ben je snel 
verkouden? Het zou met je darmen te maken 
kunnen hebben. De meeste mensen staan niet 
lang stil bij de gezondheid van hun darmen. Onze 
darmen worden ook wel het second Brain 
genoemd en inmiddels weten we dat de meeste 
ziektes ontstaan vanuit de darm. 

Gezonde darmen hebben een juiste 
samenstelling van de bacteriën. Daarom is het 
belangrijk dat je goed voor je darmen zorgt.  

 

 

Wat gebeurt er in je darmen?  

Je darmen helpen bij het verwerken van voedsel, het produceren van voedingsstoffen en het 
bestrijden van ziektes. Dat doen ze met behulp van naar schatting 100 triljoen bacteriën.  

Deze enorme bacteriekolonie in je darmen is waarschijnlijk allesbepalend voor je gezondheid. 
Wetenschappers proberen daarom nu goede en slechte bacteriën in kaart te brengen. Maar dat is 

nog niet gelukt. “Goede” en “slechte” bacteriën?  
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Een theorie is nu dat het niet zozeer gaat om het onderscheid tussen “goede” en “slechte” bacteriën, 
maar om de totale samenstelling. Die moet divers zijn en bepaalde combinaties bevatten. Daar kun je 
zelf veel aan doen, zoals ik verderop in dit artikel toelicht.  

Als je darmen een gezonde bacteriekolonie heeft functioneert je hele lichaam goed. De goede 
bacteriën helpen bij:  

• Je spijsvertering   

• Het produceren van antilichamen tegen ziektes. Je darmen vormen een belangrijk onderdeel 

van je immuunsysteem.   

• Het produceren van bepaalde hormonen, vitamines en voedingsstoffen. Als de samenstelling 
van de bacteriekolonie in je darmen niet goed is, kan dit leiden tot gezondheidsproblemen 
zoals verstopping, candida, allergieën, artritus, hoofdpijn, depressies en auto-immuunziektes.  

Hoe raken je darmen ontregeld?  

Wetenschappers denken dat de samenstelling van de bacteriekolonie in je darmen ernstig ontregeld 
kan raken door:  

• Medicijnen zoals antibiotica en maagzuurremmers   

• Giftige stoffen in het milieu, bijvoorbeeld uit schoonmaakmiddelen en uitlaatgassen   

• Stress; het zenuwstelsel in je darmen bestaat uit miljoenen neuronen in je darmwand. Deze 
neuronen verzenden belangrijke informatie door je hele lichaam en sturen updates naar je 
hersenen met informatie hoe het in je buik gaat. Negatieve emoties zoals stress, angst, 
depressies en slaapgebrek kunnen invloed hebben op het functioneren van je spijsvertering. 
Je zou misschien zelfs kunnen stellen dat deze emoties vanuit je darmen worden gestuurd en 

niet vanuit je hersenen.    

• Voeding die veel suikers en chemische toevoegingen bevatten.  

Zo houd je je darmen gezond  

Wat kan je eraan doen om je darmen zo optimaal te laten functioneren? Ik geef je 7 tips die je direct 
kunt toepassen:  

1.  Zorg dat je zo veel mogelijk vers en groenten uit het seizoen eet. Liefst biologisch zonder 

chemische bestrijdingsmiddelen.  
2. Zorg dat je voldoende natuurlijke gefermenteerde voeding als zuurkool, kimchi, miso en kefir 

opneemt. Dit heet ook wel probiotische voeding.   
3. Eet ook voldoende van de zogeheten prebiotische voeding die de groei van de goede 

darmbacteriën ondersteunt. Zoals uien, prei, knoflook, artisjokken, molsla, bananen en 

gemalen lijnzaad.   
4. Eet maximaal 3 keer per dag. Je spijsvertering heeft rust nodig om onbruikbare resten via je 

dikke darm uit je lichaam te werken. Eet ook niet ‘s avonds na 21 uur of voor het naar bed 

gaan.   
5. Drink voldoende water. Je lichaam heeft water nodig om bacteriën en onbruikbare resten door 

je spijsvertering te laten bewegen. Water helpt constipatie en een opgeblazen gevoel te 

voorkomen.   
6. Laat bewerkt eten en geraffineerde suikers staan. Dit zijn alle kant-en-klaar voedingsmiddelen 

uit pakjes en koek en snoep en dergelijke. Door ongezonde voeding verstoor je de bacterie-
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balans in je darmen, waardoor er vervelende kwalen kunnen ontstaan. Van suiker word je niet 

alleen dik, het is ook slecht voor je gezondheid en zorgt juist voor een hoog cholesterol.  
7. Reduceer stress, zorg voor lichaamsbeweging en neem voldoende rust. Als je chronische 

stress hebt, verstoort dat de werking van je darmen.   

Heb je last van je darmen en wil je hier iets aan doen door je leefstijl gezonder te maken? Dan is het 
Feed your Energy Programma heel geschikt voor jou. Je ontdekt welke persoonlijke keuzes voor jou 
het beste zijn en krijgt daar alle begeleiding in. 

Tip 7: Waarom heeft calorieën tellen geen zin?  
Ik kom in mijn praktijk mensen tegen die geen noten, banaan en avocado durven te eten omdat daar 
te veel calorieën in zouden zitten. Ze komen dan niet uit met hun telling van calorieën. Wel eten ze 
koekjes, ontbijtkoek en brood en dergelijke en ze zijn verbaasd dat ze niet afvallen. Voor mij is dit het 
zoveelste bewijs dat op deze manier calorieën tellen en op je eten letten niet werkt.  

Denk jij ook dat alle calorieën hetzelfde zijn? Dat het niet uitmaakt hoe je je calorieën binnen krijgt? 
Dan heb je een verkeerd beeld van hoe je lichaam werkt. Je doet je jezelf te kort.  

Vroeger werden zulke dingen wel gezegd: “1 glas bier staat gelijk aan twee bruine boterhammen met 
kaas” of “ik heb vanmorgen niet ontbeten, dan kan ik nu wel een gebakje nemen”. Ik weet zeker dat jij 
ook dit soort voorbeelden kunt bedenken.  

 

Te weinig voedingsstoffen  

In tegenstelling tot wat je vaak hoort verwerkt je lichaam niet alle calorieën op dezelfde manier. Het 
maakt juist heel veel uit wat je eet en op welke momenten je eet. Denken dat je gewicht verliest door 
simpelweg calorieën te tellen is een misverstand. Ik spreek soms mensen die alleen ergens 
halverwege de dag een boterhammetje eten, ruim onder de dag limiet blijven en daar trots op zijn. 
Terwijl je in feite je lichaam saboteert. Want behalve dat je onnodig honger lijdt en prikkelbaar wordt 
krijgt je ook nog eens te weinig voedingsstoffen binnen en ga je je spieren afbreken. Ik geef je 5 
redenen waarom je nooit meer calorieën hoeft te tellen...  

Niet alle calorieën zijn gelijk  

Denken dat alle calorieën hetzelfde zijn is een verouderd concept. Het is waar dat calorieën uit een 
bepaald voedingsmiddel per definitie energie leveren. Maar je lichaam verwerkt verschillende 
producten op een verschillende manier.  

https://misshealthreset.com/feed-your-energy/
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Recent onderzoek wijst bijvoorbeeld uit dat je lichaam niet alle vetten uit noten opneemt. Het calorie-
effect van noten op je lichaam is lager dan je op basis van de theoretische energiewaarde zou 
verwachten. In andere woorden: een groter deel van de calorieën verlaat weer je lichaam, terwijl je de 
gezonde voedingsstoffen vasthoudt.  

Verder is het juist belangrijk in welke combinatie je de calorieën eet. Zitten de calorieën in 
hoogwaardige voeding met veel voedingsstoffen of in junk- food?  

Ongezond is ongezond, ongeacht hoeveel calorieën er in zitten  

Voedzame, gezonde voeding met calorieën heeft een heel ander effect op je lichaam dan junkfood, 
kant-en-klaar maaltijden, koekjes en snoep en andere producten met suikers en chemische 
toevoegingen.  

Gezonde voeding zal je hongergevoel weghouden, je bloedsuikerspiegel gelijkmatig houden en het 
verzadigingssignaal naar je hersens optimaliseren. Daarom kun je rustig een handje noten eten of 
een halve avocado.  

Bewerkte voeding met weinig voedingsstoffen heeft het tegenovergestelde effect. Je krijgt pieken in 
je bloedsuikerspiegel, een verstoorde hormoonrespons, eetaanvallen en signalen die je hersens 
activeren tot overeten.  

Met andere woorden voeding met veel gezonde voedingsstoffen helpt je gewicht onder controle te 
houden. Daar heb je dus geen rekenmachine voor nodig.  

Calorieën tellen is zinloos  

Het volgen en tellen van alles wat je in je mond stopt kan je een gevoel van controle geven. Maar dat 
betekent niet dat je voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt die je lichaam nodig heeft.  

Bewerkte voeding met toegevoegde chemicaliën bevat relatief veel loze calorieën. Deze “voeding” of 
beter gezegd “vulling” levert niet genoeg vezels, eiwitten en vetten om je energie en een vol gevoel te 
geven.  

Het resultaat is dat je honger hebt, ondervoed raakt en een bodem creëert voor allerlei 
gezondheidsproblemen.  

 “Maar Anne verloor 20 kilo met een eiwit dieet...”  

Deze verhalen hoor ik vaak. Na een klassieke calorierestrictie op een speciaal dieet kunnen mensen 
veel gewicht verliezen. Maar ik kan je vertellen dat dit slechts voor een bepaalde tijd werkt.  

Het is niet vol te houden op langere termijn. Je krijgt er geen energie van en voelt je niet fit omdat je 
lichaam de essentiële voedingsstoffen mist. Erger nog deze diëten brengen je hormonen uit balans 
en vertragen je hele stofwisseling.  

Begin daarom nooit aan een crashdieet of eiwitdieet. Eerst val je af. Daarna kom je nog meer aan en 
tast je je gezondheid aan. Je kunt beter vers en gevarieerd eten dan zal je merken dat je het juiste 
lichaamsgewicht kunt bereiken.  
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Niet vullen, maar voeden  

Om je eetlust in toom te houden en op een natuurlijke, gezonde manier je ideale gewicht te bereiken 
kun je het beste gezonde voeding kiezen die je buik vult zodat er een verzadigingssignaal naar je 
hersens gaat.  

Dus niet “vullen” maar “voeden”. Kies voor een voedingspatronen met veel groente, goede vetten en 
eiwitten en beperk het eten van brood, pasta, koek en snoep.  

De gezonde manier van eten zorgt ervoor dat je geen honger meer hebt maar je verzadigd voelt. Je 
bloedsuikerspiegel blijft mooi gelijkmatig en je ervaart meer energie.  

Jouw volgende stap  
Het is mijn missie zoveel mogelijk mensen te helpen met hun volgende stap naar de gezonde 
lifestyle, dus ook jou. Dat is dé reden dat ik Health Coach ben en mij verdiep in de oorzaak achter 
kwalen, de relatie van voeding ten opzichte van gezondheid en persoonlijke ontwikkeling.  

Ik ben ervan overtuigd dat iedereen een volgende stap kan maken in de Gezonde Lifestyle. Ik hoop 
dan ook dat je deze Lifestyle tips gebruikt om jouw volgende stap te maken. Je lichaam is het waard!  

Heel veel succes,  

Liefs, 

Carola 

 

 

*) Antwoord 1 tot en met 8: Niet Waar 
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Over Carola van der Eijk  
Ik ben een gezondheidsexpert en begeleid vrouwen naar een optimaal leven. Door het ervaren van 
een hoge prestatiedruk zijn ze vaak moe, ervaren slaapproblemen en merken dat hun gewicht 
toeneemt. Via het volgen van mijn programma’s beleven ze een totale reset. Het zijn voortaan 
krachtige, energieke vrouwen die zelfbewust hun leven vormgeven waardoor zij weer rust in zichzelf 
ervaren. 

Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Na basis geneeskunde ben ik mij gaan 
specialiseren in Orthomoleculaire-, Ayurvedische-, en Chinese geneeskunde omdat de oorzaak 
achter de kwaal de basis van genezing is. 

Het lichaam bestaat niet alleen uit lichaam en geest maar ook uit een spiritueel en energetisch 
lichaam. Als therapeut en coach bij Miss Health Reset begeleid ik vrouwen om op alle vlakken in 
balans te komen zodat zij zich weer echt fit voelen en weer met passie in het leven staan. Ik ben een 
topexpert in wat ik doe met 25 jaar opleiding en training op het gebied van geneeskunde, bewustzijn 
en coaching. 

Wat ik de afgelopen tien jaar heb mogen ervaren in mijn werk als therapeut en coach is dat stress, 
een druk bestaan in combinatie met een genoten voedingspatroon uiteindelijk ziekmakend kunnen 
zijn en zorgen voor klachten als vermoeidheid, overgewicht, slaapproblemen, hormonale onbalans of 
buikklachten. 

Daar waar je met je hoofd geen nee meer kunt zeggen, gaat je lichaam het voor je doen. Ik zie het 
als mijn missie om vrouwen te begeleiden om zowel fysiek als mentaal gezond te blijven. Met zorg en 
aandacht zodat zij aan hun eigen roer staan van optimaal leven. 

Gedurende mijn leven, ben ik altijd op zoek geweest naar evenwicht en de beste versie van mezelf. 
Ik wilde balans tussen mijn talenten, werk en privé, ratio en emotie, inspanning en ontspanning, 
ontwikkeling en acceptatie. Inmiddels voel ik mij de beste versie van mezelf. 

Dit is waar ik in mijn werk naar streef en wil doorgeven zodat ook jij de beste versie van jezelf kan zijn 
en je aan je eigen roer van je leven staat.  
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Carola’s Expertise:  

Echte verandering komt tot stand door stappen te zetten. Je kunt nog zoveel lezen en theoretische 
kennis opdoen, maar het zijn uiteindelijk de ervaringen die zich opslaan in jouw lichaam waardoor je 
krachtige en bewuste keuzes gaat maken. 

In mijn persoonlijke aanpak creëren we dé ideale omstandigheden zodat jij je helemaal kunt richten 
op een nieuwe lifestyle en ervaringen op zal doen die nodig zijn om stralende en vitaal aan je eigen 
roer van het leven te staan. 

De Immuun Boost  is een programma dat dieper ingaat op het waarom je je systeem hebt te reinigen. 
Er is aandacht voor de werking van het spijsverteringsstelsel. Je leert ook welke soorten van reinigen 
er zijn. En hoe een goede reiniging verloopt. Bovendien ontvang je een menu met recepten en een 
boodschappenlijst. 
 
Je ontvangt tips om de reiniging zo rustig en efficiënt te laten verlopen. En je ontvangt alle informatie 
om alles in je toekomstige levensstijl toe te passen. 
 
Eén van de stappen om een nieuwe levensstijl aan te leren is het bewust worden wat voeding met je 
doet. 
 
Miss Health Reset pakt de specifieke oorzaken van de vermoedelijke disbalans in jouw lichaam aan. 
Daarbij zet zij voeding in als medicijn. Het gepersonaliseerde Feed your Energy verbetert je 
stofwisseling en herstelt je hormoonbalans. Hierdoor zet jouw lichaam de voeding om in energie in 
plaats van in vet. Zo krijg je je lichaam weer in balans en val je af. Gezond, verantwoord en met 
blijvend resultaat. 
 
Het Energy Retreat Portugal is een week waarin je echt bijkomt en een nieuwe richting aan je leven 
geeft. Een week om te resetten en op te laden zodat je vol energie verder kunt. Dit doe je in een 
kleine groep en volgens een uitgekiend programma. 
 
Wil jij vrijblijvend advies? 
Boek een Gratis 1 op 1 Health Consult 
 
Loop jij al langer rond met klachten waarvan je niet weet wat de oorzaak hiervan is? Bij Miss Health 
Reset onderzoeken we de oorzaak van de aandoening, in plaats van die te bestrijden met 
medicijnen. Oorzaken die vaak te maken hebben met een gebrek aan de juiste vitaminen, mineralen 
en/of aanhoudende fysieke of mentale stress. 
Miss Health Reset is gespecialiseerd in het achterhalen van deze oorzaken. Ieder mens, ieder 
lichaam is anders. Daarom is er nu de Health Check. Een Gratis online Health Check   Met deze 
vragenlijst krijgen wij inzicht in jouw gezondheid en kunnen wij gericht werken aan jouw gezondheid. 
“Jouw bloed is de Spiegel van jouw gezondheid.” 
  
De Premium Health Analyse  is een kwalitatief hoogwaardig bloedonderzoek, dat maar liefst 40 
markers in kaart brengt. Zo krijgen we een zeer compleet inzicht in jouw situatie en kunnen we je 
gericht en effectief helpen bij het verbeteren van je gezondheid. 
 

https://misshealthreset.com/immuunboost/
https://misshealthreset.com/feed-your-energy/
https://misshealthreset.com/retreat/
https://misshealthreset.com/health-consult/
https://misshealthreset.com/gratis-online-health-check/
https://misshealthreset.com/health-analyse/


Miss Health Reset 
 

Er wordt gekeken naar de verschillende processen in je lichaam en hoe je belangrijke organen (zoals 
je lever, hart en nieren) functioneren en of je bepaalde gezondheidsrisico’s loopt en hoe je status is 
van de belangrijkste vitaminen. 
 
 
 

 
 
 


