November nieuwsbrief Unique
Unique Therapie bestaat 1 JAAR
Ja, Unique Therapie bestaat nu al weer 1 jaar. Het was
spannend om te starten. Je gaat je toch afvragen of mensen
bereid zijn een deel van de kosten voor eigen rekening te
nemen. Ik had immers bewust gekozen om me niet bij de
ziektekostenverzekeraars aan te sluiten omdat ik er wil zijn
voor de patiënt/klant en geen secretaresse van de
ziektekostenverzekeraar wenste te zijn. Dit betekent dat de
klant een gedeelte van de behandeling zelf moet bekostigen.
Achteraf gezien had ik dit echt jaren eerder moeten doen, want ik ben er zeker niet op achteruit gegaan
. Ik vind mijn werk weer leuk en dat doet goed.
In de eerste plaats omdat ik mensen die met klachten komen nu echt goed kan begeleiden. Meestal
komt men binnen voor fysiotherapie. Maar soms blijken de klachten van geheel andere aard en dan kan
ik adviseren om een andere weg te kiezen. Als orthomoleculair therapeut en klinisch
psychoneuroimmunoloog heb ik vele ingangshoeken om een klacht te bekijken. Dus of we nu
uiteindelijk inderdaad gaan ‘knippen en plakken’ met easy tape op een fysiotherapeutische basis of
eindigen met ademhalingsoefeningen, mindset of voeding……..Ik probeer steeds de juiste oplossing te
vinden.
In het afgelopen jaar hard gewerkt, maar wel op een voor mij zeer plezierige manier. Echt blij met de
stap. Op deze manier heb ik de vrijheid om verschillende producten en apparatuur te gebruiken
waarvan ik denk dat mijn klanten er baat bij zullen hebben.
Zo ben ik ook blij met de nieuwe producten die er dit jaar op mijn pad zijn gekomen. LR producten met
als basis Aloe Vera en natuurlijk de BEMER. Al fantastische resultaten mee behaald. Sneller herstel van
blessures, sneller herstel van operaties, verbetering van kwaliteit van leven voor veel verschillende
chronische aandoeningen. Heel fijn om hier mee te mogen werken.

Om het 1 jarig bestaan te vieren nodig ik u uit op
Vrijdag 16 november
Van 17.00 – 19.30 uur
Voor een hapje en een drankje
EN een leuk presentje
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Afscheid van onze grappen-en-grollen-maker Nico
Nico had heimwee  en is weer verhuisd naar zijn thuishaven
Rotterdam. We zullen zijn altijd vrolijke aanwezigheid missen.
Hier zijn laatste meters op de loopband. Nog even genietend van
die mooie dame naast hem, ons aller Margriet. Ja, die zal hij
natuurlijk weer moeten missen.
(PS: kijk eens wat een mooie houding Margriet heeft. Doet vast
regelmatig mee aan de ‘rugfitlessen’ . Goed voorbeeld
Margriet!)
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Recept van de maand november
Dit keer een gerecht met curcuma, ook wel geelwortel
genoemd.
Curcuma is een 4000-jaar oud pijn-stillend wonder dat beter
werkt dan Ibuprofen, Diclofenac, Dafalgan, Naproxen, Zaldiar,
aspirine en andere zogenaamde 'onschuldige' pijnstillers.
Het is niet alleen een BETERE MANIER om pijn en kwaaltjes in je
rug, nek en gewrichten te bestrijden -- het kan misschien je leven
redden!





In dit consumenten gezondheidsrapport:
OVERHEIDS-WAARSCHUWING: Nierfalen, hartaanval en beroerte zijn allemaal gekoppeld aan deze
gewone vrij verkrijgbare pijnstillers. Heb je het vanmorgen genomen?
Curcuma (longa) is een betere oplossing voor rug-, nek- en gewrichtspijn. Studies tonen aan dat het
beter werkt dan ibuprofen, aspirine en andere pijnstillers bij pijnverlichting.
Wordt pijnloos wakker! Klinische onderzoeken onthullen een krachtig "gouden poeder" dat je helpt om
fris, uitgerust en met minder ochtendstijfheid in jouw gewrichten uit bed te stappen.
Koel de chronische ontsteking af die pijn veroorzaakt. Ideaal als andere natuurlijke remedies die je hebt
geprobeerd, je niet het gewenste resultaat geven.
Nou, lijkt me genoeg redenen om meer curcuma in ons menu te gaan gebruiken. Uiteraard zou je ook
extra kunnen suppleren wanneer je al veel pijnklachten hebt, maar hieronder dan het recept.
Het is geen pittige, prikkelende curry, een aromatisch, aards gerecht. De tomaten geven het een beetje
meer body en de kruidnagel brengt alles in balans. Eet smakelijk 🙂
Ingrediënten
2 teentjes knoflook
2 hele kruidnagels
1 eetlepel kokos-olie (eventueel canola olie)
3 hele kippendijen, in drie stukken gesneden
1 middelgrote ui, fijngehakt
4 theelepels kurkuma
1 kop tomaten, in blokjes gesneden
1/2 theelepel verse tijm
1/2 kop water
Peterselie
Zout en peper
Bereiding
Plet de knoflook en kruidnagels met een vijzel en stamper, of de zijkant van een mes.
Giet de olie in een koekenpan en zet het vuur hoog. Gooi de stukjes kip er in en bruin aan alle kanten,
slechts een paar minuten. Voeg de gehakte uien toe en bak tot ze doorzichtig zijn, ongeveer 8-10
minuten.
Voeg de kurkuma en het knoflookmengsel toe en roer tot het opgenomen is. Kook gedurende 3
minuten. Doe de tomaten en tijm erbij, zet het vuur laag en laat 15 minuten sudderen.
Giet het water erin en kook nog eens 30 minuten.
Breng op smaak met zout en peper, besprenkel met gehakte peterselie en serveer, eventueel met rijst.
Voor de mensen die aan de 100 dagen Intermittent Challenge mee doen liever met bataat, quinoa of
couscous. Maar je kan dit ook gewoon bij groentes eten zonder de extra koolhydraten.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Uit ‘Rondje Koog’ november 2018
Wie zoet is……………
Krijgt lekkers
Helaas vaak wel met een dure gezondheid rekening achteraf
(Stralend gezond deel I)
Met de komende feestdagen in het verschiet zoals Sint Maarten en Sinterklaas kan ik het niet laten
om te denken aan de problemen waar we de kinderen mee opzadelen in een later stadium van hun
leven. Want we geven de ‘zoete kinderen’ lekkers in de vorm van ‘zoete verrassingen’. Uiteindelijk
kunnen deze zoete verrassingen hun gezondheid ‘zuur’ komen te staan.
Laten we ons lichaam even metaforisch vergelijken met een mooi huis. Aan een huis stellen we allerlei
eisen waar het aan moet voldoen. Het moet ons comfort bieden. Een ruimte waarin we ons thuis en
beschermd voelen. Het moet ramen en deuren hebben die we op gewenste tijden kunnen openen om
frisse lucht, energie, familie, kennissen en vrienden binnen te laten. Een gebouw welke ons tegelijkertijd
beschermt tegen gevaar zoals inbrekers, koude, hitte, storm, regen door de ramen en deuren weer goed
te kunnen sluiten. We wensen een ware
tempel waarin we ons thuis en veilig
voelen. Maar die tempel moet wel worden
onderhouden. We kunnen niet
verwachten dat het ons altijd maar zal
beschermen wanneer we er niet af en toe
een likje verf overheen halen. Of het afval
weggooien, zoals bladeren uit de dakgoot.
Wat zou er gebeuren als je op een
ochtend wakker werd en ontdekt dat
door het nalaten van het onderhoud van
het pand de ramen en deuren niet meer
sluiten en er verschillende gaten in de
buitenmuren van je huis zitten?
Na de eerste schok zou je beginnen na te denken over wat dit betekent:
- Je huis zou zeker niet meer functioneren zoals ervoor.
- De beschermende barrière die het van buitenaf bood, wordt nu aangetast.
- Jonge kinderen of huisdieren kunnen gemakkelijk naar buiten komen, waardoor ze worden
blootgesteld aan allerlei gevaren.
- Indringers, plagen en slecht weer kunnen nu bij je binnen komen.
- Zelfs eenvoudige dingen zoals je airconditioning en verwarming zouden negatief worden
beïnvloed.
Om te zeggen dat het leven met deze gaten in je huis minder dan ideaal is, is nogal een understatement. Wonen in een dergelijk vertrek kan het leven aardig zuur maken.
Maar dit is precies wat er gebeurt wanneer we ons eigen lichaam verwaarlozen. We krijgen het lichaam
om er dingen mee te ervaren in het leven. We kunnen veel meer positieve ervaringen beleven wanneer
we goed voor onze eigen tempel zorgen.
Wanneer we verkeerde voeding tot ons nemen kan dat zorgen voor darmproblemen zoals een lekkende
darm syndroom, candida etc. Er vallen letterlijk gaten in de darmwand, de darm barrière (gaten in de
muur van het huis) en de tight junctions (ramen en deuren van het huis) sluiten niet goed meer.
Hierdoor kunnen er allerlei toxische stoffen onze bloedbaan bereiken. Ons bloed komt overal dus deze
toxische stoffen kunnen overal in ons lichaam voor problemen zorgen van zeer uiteenlopende aard. Je
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zou kunnen zeggen dat nagenoeg alle chronische ziekten hier beginnen. 4 miljoen Nederlanders en
Vlamingen lijden aan auto-immuunziekten zoals Hashimoto's, lupus en de ondraaglijke pijn van
reumatoïde artritis.
Nog meer mensen zitten gevangen in depressie en stemmingsstoornissen. Al deze aandoeningen,
evenals vrijwel alle chronische ziektes die 8,2 miljoen Nederlanders tegenwoordig treffen, worden in
verband gebracht met de woekering van toxische microben in je maagdarmstelsel. Deze giftige
woekering wordt de ‘moderne pest en verborgen epidemie’ genoemd. In mijn cursus 100 dagen
Intermittent Living Challenge heb ik het daarom over dat de vlag half stok staat. Want de helft van de
bevolking heeft gezondheidsproblemen. In de cursus gaan we er wat aan doen om het tij te keren. Want
dat kan gelukkig!
Hier een tipje van de sluier

Wat te doen om het tij te keren?
1) Let op de waarschuwingen
Ons lichaam probeert ons al tijdig te waarschuwen voor mogelijke problemen in de darm. Een
opgeblazen gevoel, buikpijn, maagkrampen, oprispingen, ‘het zuur’ hebben, winderigheid zijn allemaal
al symptomen dat het niet goed gaat in de darm. Het is heel goed mogelijk dat u één van de 74% van de
Nederlanders bent die hier last van heeft. Geef dit voldoende aandacht. Sla het niet zomaar in de wind,
want dit kan een voorbode zijn van een later optredend groter probleem. Zorg dat je niet hoeft te
zeggen: had ik maar……..
2) Eet minder suiker
Tijdens je leven eet je ongeveer 60 ton voedsel. En al dat voedsel zal uiteindelijk door je maagdarmkanaal gaan. Met het eten van voedsel komen er ook allerlei toxische stoffen en bacteriën het
maagdarmstelsel binnen. Je maag-darmkanaal is ook de thuisbasis van een bloeiende populatie van
ongeveer 100 biljoen micro-organismen zoals bacteriën, schimmels en virussen. Er huizen zowel goede
als slechte microben. Eén van de slechte is wel bekend als Candida. Experts zijn het er over eens dat een
evenwicht van 85% probiotica (goede bacteriën) en 15% slechte microben zoals Candida ideaal is.
Wanneer Candida en andere slechte microben
dit evenwicht van 85/15 verstoren, kan je
favoriete voeding je opgeblazen maken en voor
gasvorming zorgen en moet je je excuseren en
van de tafel gaan om vervelende accidenten te
voorkomen. De vele microben hebben mooie
vormen en zien er misschien uit als snoepjes,
maar ze zijn zeker geen feestje voor de darm.
Niets zorgt zo snel voor een giftige
overwoekering van Candida in je darm als te
veel suiker eten. Candida en andere schadelijke
microben houden van suiker, omdat het hen in
staat stelt zich in een oogwenk te
vermenigvuldigen en te groeien. Daarom vind ik het niet zo verstandig om te veel zoetigheid te geven
aan onze kinderen tijdens deze komende feestdagen. Geef liever gezondere alternatieven.
3) Zorg voor een goede darmflora met voldoende goede bacteriën.
Zoals hierboven beschreven gaat het om de juiste verhoudingen van de slechte en de goede bacteriën in
onze darm. Zeker wanneer je deze maanden niet in een ‘winterdepressie’ wil komen is het verstandig
om de probiotica goed aan te vullen. Waarom? Het gaat namelijk ook over serotonine. Dit wordt wel het
geluksgevoel hormoon genoemd. Serotonine heeft o.a. invloed op humeur, slaap, angst en depressie.
Dit hormoon heeft dus invloed op de hersenen, maar wordt grotendeels geproduceerd in de darm.
Daarom is het zo belangrijk om de juiste verhoudingen van de bacteriën in de darmen in de gaten te
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houden. Zeker wanneer er sprake is geweest van gebruik van anti-biotica. Het is niet zo dat ik het
gebruik van anti-biotica volledig afschrijf. Zeker niet. Het is soms noodzakelijk om te kunnen overleven.
Echter na een anti-bioticum dien je mijns inziens ook weer een probioticum te nemen. Ik merk in mijn
praktijk dat dat niet door de reguliere geneeskunde wordt geadviseerd. Dit omdat dat niet in het
protocol staat. Ze hebben hun werk, het bestrijden van de ontsteking, goed afgehandeld en dan blijft
het daarbij. Maar zoals we hebben gezien gaat het om de juiste verhoudingen van goede en slechte
bacteriën. Een anti-bioticum doodt niet alleen de slechte bacteriën, maar helaas ook de goede. Dus na
een anti-bioticum is het nog belangrijker dat je de juiste probiotica inneemt. Er zijn verschillende
probiotica en eigenlijk zijn er van ‘mond tot kont’ verschillende samenstellingen nodig. In ieder geval
moet een goede probioticum aan de volgende criteria voldoen:
- Het probiotica moet LEVENDE gunstige bacteriën bevatten en ze moeten IN LEVEN BLIJVEN
tijdens productie en opslag
- Het probioticum moet in de darm kunnen overleven. Veel van de probiotica die te koop zijn,
werken niet omdat ze de agressieve, zure omgeving van je spijsverteringsstelsel niet kunnen
overleven
- Het probioticum moet ten minste acht unieke stammen van goede bacteriën bevatten
Gefermenteerd voedsel zoals zuurkool, augurken, olijven, kefir etc zitten ook boordevol pro-biotica. Eet
daar dus voldoende van.
Met de juiste bacterieverhouding kunnen we makkelijker afvallen, beter slapen, depressies en angsten
de baas en gaan we daardoor gelukkiger en stralend door het leven. Ook klachten als migraine,
jeukende ogen, acne en rosacea, artritis, leverziekte en tientallen andere aandoeningen zullen
verdwijnen.
Maak van de komende feestdagen echt een
feestje maar denk hierbij ook aan de
gevolgen voor de lange termijn. Probeer
daarom de zoetigheid binnen de perken te
houden, let op waarschuwingen die je
lichaam aangeeft en neem die serieus. En
vooral zorg dat je darmen je goed
beschermen tegen vervelende indringers:
zorg dat de slechte bacteriën niet de baas
worden over jouw tempel, maar dat jouw
tempel de baas is over de bacteriën door de
juiste verhoudingen. Net zoals je je huis af en
toe een likje verf dient te geven mag je jezelf
probiotica, de goede bacteriën gunnen ter
bescherming van je darm barrière. Zo kunnen
we de feestdagen nu, maar ook in de
toekomst echt als een feestje ervaren en
stralen van gezondheid.
Inez Plaatsman
Toegewijd aan uw gezondheid
Unique Therapie
www.unique-fitnesscentrum.nl
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De boekenkast.
Het idee over de boekenkast lijkt aan te slaan. Velen hebben hun boeken in de boekenkast geplaatst en
er wordt aardig in ‘gesnuffeld’. Inez gaat haar boeken die ze al jaren in de uitleen heeft ook in de
boekenkast zetten. Echter wel op een andere manier. We gaan nog steeds de boeken in de uitleen doen
voor slechts €1,- voor 3 weken. De boekenkasten die hiervoor bestemd zijn komen te staan voor het
raam waar nu de foto’s hangen van de ‘geluksbrengers van Koog aan de Zaan’. Deze krijgen hun
bestemming in een Zaans Museum.
Naast een ‘Recept van de maand’ willen we ook een ‘Boek van de maand’ in de nieuwsbrief zetten. Dit
keer heb ik gekozen voor het boek van Cardioloog Dr. Aseem Malhotra. Het voedingsplan wat hierin
besproken wordt lijkt heel veel op de adviezen die ik zelf geef in o.a. de cursussen ‘Gezondheid van
Mond tot Kont’ en ‘100 dagen Intermittent Living Challenge’. Ja, dat blijft natuurlijk botsen met de
ideeën van het voedingscentrum. Maar zoals altijd zeg ik ook nu weer. Oordeel niet, ga eerst zelf
uitproberen en kijk of het JOU iets brengt.
Hieronder een relaas van een goede kennis van mij Jugglen Zwaan, die enkele van jullie ook kennen van
de lezingen die hij bij Unique Wellness heeft gegeven.

Door Jugglen Zwaan
Pioppi-dieet levensgevaarlijk?
De afgelopen week heeft het Voedingscentrum gewaarschuwd voor het
Pioppi-dieet. Volgens deze organisatie kan dit dieet leiden tot ernstige
tekorten. Wat is het Pioppi-dieet? Is het echt zo gevaarlijk voor de
gezondheid? Daarover gaat deze nieuwsbrief.
Het Pioppi-dieet is vernoemd naar het Zuid-Italiaanse dorpje Pioppi, één van de
gezondste plekken op aarde. De Engelse cardioloog Dr. Aseem Malhotra heeft
zich hier laten inspireren om een dieet te ontwikkelen dat de gigantische stijging
van Westerse welvaartsziekten een halt moet toeroepen. Volgens Malhotra
heeft meer dan de helft van de westerlingen overgewicht en chronische ziekten
(1). Het is hem een doorn in het oog dat de voedselindustrie zoveel macht heeft.
Zelfs sportscholen en ziekenhuizen bieden op grote schaal bewerkte en
geraffineerde voeding aan. Deze arts had net iemand geopereerd en ging de
volgende dag bij de patiënt langs om te zien hoe deze herstelde. Tijdens het
bezoek werd de ziekenhuismaaltijd uitgeserveerd: patat met hamburger. Toen
wist hij: dit moet anders!
Wat houdt het Pioppi-dieet in?
Het is een 21-dagen plan om je gezondheid te verbeteren. Het is dus niet een dieet om af te vallen, maar
dat gebeurt vaak wel omdat het een gevolg is van gezond leven. Het is dan ook niet nodig om calorieën
te tellen. Naast goed eten, schrijft het ‘dieet’ ook beweging, slaap en sociale activiteiten voor. Als het
om voeding gaat adviseert het dieet eigenlijk het traditionele mediterrane dieet, maar dan met minder
koolhydraten. Er wordt geen angst aangepraat voor verzadigd vet en cholesterol: deze worden gezien
als gunstige stoffen. Verder is er ook ruimschoots aandacht voor de schadelijke rol van stress.
Regelmatig ontspannen is net zo belangrijk als gezond eten. Een glas rode wijn bij het eten is ook
toegestaan. Af en toe kort vasten (Intermittent Fasting) wordt ook aangeraden. Volgens Malhotra kun je
met voeding en leefstijl vaak meer bereiken dan met medicijnen. Diabetes type 2 blijkt met deze
richtlijnen voor velen omkeerbaar. Dokter Malhotra geeft aan dat artsen via operaties jaarlijks
honderden levens kunnen redden, maar dat ze met andere dieetadviezen de levens van miljoenen
mensen kunnen redden.
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Wat zegt het Voedingscentrum?
De organisatie maakt korte metten met bovenstaand dieet. In hun ogen krijgen mensen veel te weinig
koolhydraten binnen. Ook krijgt de organisatie de rillingen van kokosolie en roomboter. Ze zien liever
dat mensen aan de zonnebloemolie gaan. Verder vindt het Voedingscentrum dat het dieet te veel eieren
en vlees voorschrijft.
Misleiding
Ik heb het boek doorgenomen en kom tot andere conclusies dan het Voedingscentrum. Het is namelijk
niet zo dat alle koolhydraten voor iedere volger verboden zijn. Er is voor de geraffineerde koolhydraten
geen plek. Dus geen suiker (en zelfs geen honing). Geraffineerde voeding in zijn algemeenheid hoort in
dit dieet niet thuis. Koolhydraten zijn wel toegestaan, maar worden voor diabetes type 2 patiënten of
mensen met overgewicht wel aan banden gelegd. In dat geval wordt aangeraden om te kiezen voor de
bataat in plaats van aardappels, waarbij de inname beperkt wordt tot enkele keren per week.
Vezels
Volgens het Voedingscentrum leidt het Pioppi-dieet tot een tekort aan vezels. Dat begrijp ik niet zo
goed: in het boek wordt aangeraden om 3 keer per dag vezelrijke groenten te eten. Het dieet schrijft
dagelijks 2 stukken fruit en minimaal 5 porties groenten voor. Rood vlees wordt in het boek sterk
gelimiteerd. Als je al rood vlees eet, adviseert de cardioloog om te kiezen voor grasgevoerd. Waarom
haalt het Voedingscentrum dit dieet nu in de media onderuit? Hoe komen ze toch bij al deze onzin?
Hebben ze het boek wel gelezen of alle informatie uit hun duim gezogen? Het lijkt erop dat ze bang zijn
dat mensen die het dieet volgen een margarine-tekort oplopen. Om te bewijzen dat het
Voedingscentrum de feiten lijkt te verdraaien, volgt hieronder een bladzijde uit het originele boek van
het Pioppi-dieet

Eieren
Volgens het Voedingscentrum kan het Pioppi-dieet leiden tot een vitamine B-tekort. Tegelijkertijd
vinden ze dat het dieet te veel eieren bevat. Die twee standpunten zijn met elkaar in tegenspraak.
Eieren zijn namelijk zeer rijk aan B-vitamines. Het brood dat het Voedingscentrum in dit dieet mist,
bevat een stuk minder B-vitamines. De angst voor eieren is ongegrond: tot 3 eieren per dag is volgens de
laatste wetenschappelijke inzichten veilig.
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Adviezen
Al meer dan 50 jaar adviseert het Voedingscentrum de Nederlandse bevolking. We zijn zieker dan ooit.
We worden steeds dikker en zieker. De adviezen van het Voedingscentrum zijn oorspronkelijk bestemd
voor de gezonde Nederlander. Echt gezonde Nederlanders zijn in de minderheid. Het Voedingscentrum
zou hier rekening mee moeten houden. Het voorlichtingsinstituut heeft er geen problemen mee als
mensen 70% van hun energie uit koolhydraten halen. Ik vind dat advies voor een land waar de
meerderheid aan overgewicht lijdt uiterst onverstandig.
Spectaculaire resultaten
In het tv-programma Voeding als Medicijn, Dokters van Morgen testten meerdere proefpersonen het
Pioppi-dieet in de praktijk uit. De resultaten liegen er niet om. De cholesterolwaarden, vele
bloedmarkers en het gewicht verbeterden bij de proefpersonen aanzienlijk in slechts 21 dagen. Het
Pioppi-dieet is een koolhydraatarme versie van het mediterrane dieet. Het mediterrane dieet kent
volgens veel recent en degelijk onderzoek veel gezondheidsvoordelen. Naar het Pioppi-dieet zelf is nog
geen direct wetenschappelijk onderzoek gedaan.
Passief orgaan
Het Voedingscentrum is uiterst passief en kijkt toe hoe Nederland zich tegoed doet aan bewerkte
voedingsmiddelen. De organisatie waarschuwt niet voor geraffineerde suikers. We hebben organisaties
als Foodwatch nodig om de levensmiddelenindustrie een halt toe te roepen. Maisbrood zonder mais
erin, blauwebessensap dat voor bijna 90% uit appelsap bestaat en cranberries die voor twee derde uit
suiker bestaan; dit zijn slechts enkele voorbeelden van misstanden die in de ogen van het
Voedingscentrum geen actie vereisen. Ruim 70% van het voedsel uit supermarkten is sterk bewerkt. Aan
meer dan 50% van de levensmiddelen wordt suiker toegevoegd. Het Voedingscentrum doet helemaal
niks, geen enkele kritische noot naar de voedingsindustrie. Ze vinden het wel best. Maar als er een arts
komt die het voor elkaar krijgt om mensen dagelijks 5 porties groenten en 2 stukken fruit te laten eten,
dan slijpen ze de messen om de beste man met de grond gelijk te maken. Zouden ze soms jaloers zijn?

Zonnige en gezonde groet
Jugglen Zwaan

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Gezocht: Gluurster
Zit je rustig aan tafel te eten, staat er ineens een gluurster voor
de ramen. Je schrikt je toch helemaal het ape……
Achteraf bleek het Greet te zijn die stond te wachten op een
groepje dames van de sportschool om te gaan wandelen.
Toch leuk dat er zo veel vriendengroepen ontstaan in ons
centrum
Heel veel wandelplezier!

1 JARIG JUBILEUM
UNIQUE THERAPIE
DAT MOET GEVIERD WORDEN.

Vrijdag

16 november van
17.00 – 19.30 uur

Bent u van harte welkom voor een
‘borrel’ en een klein hapje

Uw aanwezigheid wordt gewaardeerd en beloond met een klein presentje
Tevens loten we wat prijzen uit onder de mensen die zijn geweest tijdens het 1
jarig jubileumfeestje en alle patienten die in de maand november vanaf de 10e
in de praktijk komen voor een vorm van therapie.

Zaterdag 24 november
combinatie van
LR Kerstbazaar
Kerstinkopen doen met
hoge kortingen
(alleen op 24-11)

12.00 – 14.00 uur
Inclusief GRATIS kopje koffie, thee of soep in de pauze

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

En een BEMER presentatie
Horen hoe we het zelf-herstellend vermogen
van ons lichaam weer aan kunnen zetten
zodat we minder pijn ervaren en beter
kunnen bewegen.
14.15 – 16.15 uur

