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Heel jammer, maar helaas gaat de COLD cursus van zondag 10 maart niet door vanwege te kort 
aan deelnemers. Waarschijnlijk waren de foto’s van Piet te confronterend waardoor we niet meer 

durven.  
Maar in het naseizoen krijgen jullie wederom een kans  
 

ursus 100 dagen Intermittent Living Challenge start 29 april. 

Wel starten we 29 april weer met de volgende 
cursus 100 dagen Intermittent Living Challenge. 

Er zijn inmiddels al velen u voorgegaan en de resultaten 
liegen er over het algemeen niet om. Het is wel een 
uitdaging, maar IEDEREEN kan deze uitdaging aan. Eigenlijk 
is het ook best een leuke cursus. Althans dit zijn woorden 

van onze aller Bianca, die momenteel met de cursus 

mee doet. Haar eerste resultaten zijn zeeeeer goed te 
noemen. Ze gaat er dan ook helemaal voor. Trots op haar. 
Maar niet alleen op Bianca ook de andere cursisten maken stappen naar een gezonder, blijer, energieker 
leven. Wie zijn de volgende deelnemers van de sportschool? 
 
Info-avonden zijn gepland op: 
Woensdagen 2, 10, 17 en 24 april 18.30 uur gratis koffie en thee 
 

emer informatiebijeenkomst 
zaterdag 9 maart 11.30 uur gratis koffie en thee 
Verschillende mogelijkheden om aan de BEMER te komen en wat de BEMER nu eigenlijk doet om 

onze gezondheid te kunnen bevorderen wordt tijdens deze bijeenkomst uitgelegd. 
 

oosterwijziging.  
Helaas was er niet voldoende animo meer voor de volgende lessen en zijn daarom van ons 
rooster verdwenen 

- Dinsdagochtend Relaxercise 
- Zaterdagochtend Funxtion  

Wanneer u zelf nog ideeën heeft over een les die u mist kunt u dat altijd bespreekbaar maken. 

Vanaf 1 april gaat de sportschool op de dinsdag- en donderdagmiddag weer van 

12.30 – 17.00 uur dicht. 

 
pinningXXL les door Bianca en Rolf 
De spinninglesXXL gegeven door Bianca en Rolf waarbij iedereen weer 
zijn eigen favoriete spinningnummer mocht inleveren was weer een 

groot succes. Wij danken deze toppers ook weer voor het initiatief wat ze 
hierin hebben genomen.  
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Recept van de maand maart 2019 
 

Amandelpannenkoekjes met gebakken banaan:  

weer eens een ander ontbijt (of 1e maaltijd) 

 

Deze pannenkoekjes zijn heel makkelijk te maken, maar wanneer je ze voor het eerst bereidt zal je wel merken dat 

het niet hetzelfde werkt als ‘gewone’ pannenkoeken. De truc is om de pannenkoeken niet te groot te maken: zorg 

dat er 3 tegelijk in een pan kunnen. Zet ook vooral het vuur niet te hoog, want aangebrand zijn ze echt niet lekker.  

 

Voor 2 personen 

Bereidingstijd ongeveer 20 minuten 

 

Ingrediënten: 

- 3 eieren (goed voor hart & bloedvaten) 

- 60 ml kokosmelk 

- 80 gr amandelmeel 

- ¼ tl vanillepoeder 

- 3 el kokosolie 

- 2 bananen, in plakjes gesneden 

- 2 el honing (optioneel) 

- 2 tl kaneel (goed voor hart & bloedvaten) 

 

Bereiding: 

Klop de eieren met de kokosmelk los in een kom en roer hier de amandelmeel en vanillepoeder doorheen tot een 

dik beslag ontstaat. Verhit 1 el kokosolie in een koekenpan en laat telkens een sauslepel beslag in de pan vallen. 

Bak de pannenkoekjes in 1-2 minuten per ka goudbruin op middel-laag vuur. Bak zo 2 à 3 pannenkoekjes 

tegelijk en herhaal met de rest van het beslag. Verhit in de tussen tijd 1 el kokosolie in een andere pan en bak 

hierin de plakjes banaan in 2 minuten zachtjes op middel-laag vuur. Serveer de pannenkoekjes met de bananen 

en garneer met honing en kaneel. 
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BOEK(EN) VAN DE MAAND MAART 2019 
 

3 boeken van Dr. med. Jean-Bernard Delbé 
- Mein Vital Konzept 
- Mein Ernahrungs Konzept 
- Mein Aloe Vera Konzept 

Ja, de boeken zijn inderdaad in het Duits, maar 
heel gemakkelijk leesbaar. Dr. med. Jean-
Bernard Delbé heeft 30 jaar lang als arts in 
ziekenhuizen gewerkt en vroeg zich tijdens 
deze periode af waarom er zo veel chronisch 
zieke mensen zijn. Waarom is de populatie van 
chronisch zieken mensen nog steeds groeiende 
terwijl we zo veel kennis hebben? Waarom kan 
de reguliere geneeskunde het niet oplossen? 
Is er een andere manier om mensen te helpen? 
Hij is zich daarom gaan verdiepen in 
verschillende andere methoden om mensen bij 
hun ziekte te kunnen begeleiden en 
ondersteunen. Hij heeft hiervoor verschillende 
opleidingen gevolgd en is 20 jaar praktiserend 

geweest in zijn eigen praktijk waarin hij veel mensen heeft kunnen helpen met hun chronische ziekten 
met een combinatie van de volgende therapievormen: 

- Accupunctuur 
- Kinesiologie 
- Homeopathie 
- Orthomoleculaire therapie 

 
Woorden van Dr. Delbé: 
Jede Krankheit hat eine Ursache! 
Der arztliche Behandlungsgedanke sollte immer sein: 
Beseitige die Ursache einer Krankheit und behandle nicht nur das Symptoom! 
 
Gesundheit is nicht alles, aber ohne Gesundheit is alles nichts! 
 

AANBIEDINGEN VAN DE MAAND MAART 
 

Product van voor 

o Curcuma Longa € 37.00 € 31,45   
o Magnesiumcitraat €  17.00 €  14.45 
o Magnesan Forte Plus poeder € 21,25 € 18.00 
o Pro12 Probiotica (LR) € 39,99 € 30,50 
o Krill /Omega 3 (Bonusan) € 38,85 € 30,50 
o Super Omega (LR) € 38,99 € 30,50 
o Kokosolie  €  7.75 € 6.60 

 

Bestelformulieren liggen bij de balie 

Bovenstaande kortingen zijn geldig t/m 31 maart  
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Uit ‘Rondje Koog’ 
 

Kijken naar de film 
Ha, nu denkt u natuurlijk gelijk dat we met zijn allen naar de bioscoop gaan of lekker 
voor de buis gaan zitten om naar een film te kijken. Maar dat is niet wat ik bedoel met 
‘kijken naar de film’. Ik bedoel de ‘film’ van een chronische ziekte. 
 
Zoals u weet ben ik juist bezig mijn omgeving en u in te lichten hoe we onze gezondheid zelf een handje kunnen 
helpen. Lang zitten bv tijdens het kijken naar een film in de bioscoop of voor de buis, is juist één van de 
veroorzakers van chronische ziekten. Wanneer we namelijk langer dan 30 minuten aaneengesloten zitten, is er al 
sprake van vervetting van verschillende weefsels. Vooral de lever en het hart gaan bij het vele zitten wat we doen 
in functie achteruit. Na 30 minuten zitten start de zogenoemde ‘zittijd’. In totaal zouden we slechts 3 uur per dag  
mogen zitten. Zitten wordt nu ook wel het ‘nieuwe roken’ genoemd. Dus die ‘vervelende’ reclamespots tijdens de 
film zou je eigenlijk nuttig kunnen gebruiken door in die tijd even wat te gaan bewegen. Maak bv 10 squatjes 
(kniebuigingen) of 10 push-ups of ga tijdens de reclame wat dribbelen of een glas water of kruidenthee halen uit 
de keuken. Het gaat er om dat je dan in ieder geval even met je billen van de bank af komt. Zo, dat is al weer de 
eerste gratis gezondheidstip in deze krant. Je gezondheid verbeteren hoeft dus niet duur te zijn . 
 

De Film van een Chronische Ziekte 

 
De basis van elke chronische ziekte is universeel (zie schematische voorstelling hierboven). De chronische ziekte 
die zich uiteindelijk uit noemen we in de kPNI (klinisch PsychoNeuroImmunologie) de FOTO, oftewel het 
symptoom. Voordat het symptoom, de ziekte, zich heeft kunnen uiten gaat er heel wat aan vooraf. Je wordt geen 
diabeet wanneer je een weekje niet goed op je voeding hebt gelet. Dat duurt meestal 10-tallen jaren. Dat geldt 
niet alleen voor diabetes, maar voor elke chronische aandoening. Het universele traject die elke chronisch zieke 
patiënt doorleeft heeft noemen we de FILM. 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. Voor 
elke chronische ziekte is dat een andere immuuncomponent. 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 vanwege deze LGI en 
wijten het aan het drukke leven, of stress of waar we het dan ook aan toe willen schrijven. Het betekent dat er 
stofjes onze barrieres (darm-, long-, huid-, genitale-, en/of hersenbarriere) hebben kunnen passeren die niet 
gepasseerd hadden mogen worden. Dit betekent dus dat de barriere heeft gefaald. Tijd dus om die weer te gaan 
repareren.  
Vervolgens heeft de LGI kunnen plaatsvinden doordat we in een omgeving leven waardoor de barriere kapot 
heeft kunnen gaan. Dit is niet alleen een fysieke kwestie. Ook door emotionele stress, of verkeerde gedachten of 
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leven in een sociaal milieu waarin je je niet (meer) thuisvoelt kunnen redenen zijn waardoor een barriere heeft 
gefaald. Over wat de kracht van gedachten zijn kom ik een volgende keer nog terug.  
 
Het is echter nooit slechts één dingetje die er voor kan zorgen dat we ziek worden. Er moeten altijd meerdere 
prikkels aanwezig zijn (geweest) om een ziekte te kunnen veroorzaken. Dit noemen we multi metabole 
antropogene risicofactoren. Deze negatieve prikkels vanuit de omgeving (epigenetica) kunnen van verschillende 
aard zijn: Fysieke-, emotionele-, cognitieve-, sociale- en/of seksuele component(en). 
De heling moet dus ook plaatsvinden op die verschillende vlakken. Elke verandering in elke laag brengt andere 
hormoonhuishouding met zich mee. Deze verandering kan dan uiteindelijk een ziekte worden. Dus bv een 
verkeerde gedachte die we hebben aangenomen (van een arts, van een docent, van een leefgemeenschap, van 

jezelf etc.) kan door verandering in je 
hormoonhuishouding, fysieke veranderingen 
met zich meebrengen die uiteindelijk de 
ziekte zijn. Doordat er op verschillende 
vlakken problemen optreden weet het 
lichaam niet meer waar het de energie naar 
toe moet sturen. Immers elk probleem vraagt 
energie om te worden opgelost. Hierdoor 
ontstaat er een energieverdelingsprobleem. 
De energie wordt via het bloed samen met 
de zuurstof (O2) naar de energievragers 
gestuurd. Wanneer er dan ook nog een 
stagnatie in de doorbloeding is, krijg je je 
gezondheid maar moeilijk zelfstandig op de 
rit. 
Maar nogmaals voor ELKE CHRONISCHE 
ZIEKTE is er een universele film waarbij 

vanuit de epi-genitica LGI ontstaat wat er uiteindelijk toe leidt dat het Immuunsysteem het niet meer aan kan en 
faalt wat een ziekte tot gevolg heeft. Maar gelukkig is hier wel wat aan te doen.  
 

Leefstijlverandering volgens het BOS-principe om de film weer terug te draaien. 
Om je gezondheid en geluk te bevorderen gaat het niet louter om voeding, maar gaat het om je totale leefstijl  
om zowel lichaam als geest goed te ‘voeden’. De Intermittent Living Challenge is een cursus volgens het BOS 
principe: 

Bewegen; liefst zo veel mogelijk in de Buitenlucht 

Ontspannen: Ontstressen 

Supervoeding: voeding van de oorsprong toegepast op de persoon in de 21e eeuw.  Hierbij wordt niet perse 

gedacht aan de gojibessen en de chiazaad, maar voeding Specifiek op de persoon toegepast. Want geen enkele 
voedingswijze is goed voor iedereen. We hebben allemaal onze eigen wijze van energieopname waarbij het 
microbioom (darmbacteriën) een hoofdrol spelen.  
In deze cursus gaan we starten met het repareren van de barrières en het bestrijden van de LGI om lichaam en 
geest weer gezond te maken.  
 
Energieverdeling een handje helpen door fysische vasculaire therapie. 
Wanneer er lange tijd sprake is geweest van vasoconstrictie (vaatvernauwing) door één of meerdere van 
bovengenoemde componenten die uiteindelijk de veroorzakers zijn geweest van het uiten van een ziekte zou u 
ook nog aan een andere vorm van hulp kunnen denken om het zelfherstellend vermogen van het lichaam weer 
een boost te geven. Dan heb ik het over de Fysische Vasculaire Therapie zoals BEMER dat doet. Deze vorm van 
therapie stimuleert de doorbloeding van de haarvaten waardoor de organen, orgaansystemen en de afzonderlijke 
cellen weer worden voorzien van doorbloeding. En daarmee dus van energie in de vorm van voeding en zuurstof. 
Zo wordt de energieverdeling weer een handje geholpen in de positieve richting.  
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Wanneer je naar de gehele film gaat kijken, je eigen persoonlijke evolutie, dan kunnen we achter de oorzaak van 
de ziekte komen en deze te lijf gaan. Zo kunnen we weer stralend gezond door het leven. Wilt u dat ook? Wij 
kunnen u helpen.  
 
Inez Plaatsman 
Toegewijd aan uw gezondheid 
 
 
Een van de meest voorkomende chronische aandoeningen zijn hart en vaatziekten (HVA). Ook voor dit probleem 
bestaat er een ‘film’. En ook in deze film gaat het om LGI en endotoxemie. Wat kunnen we doen om het hart weer te 
helpen goed te functioneren. 
U heeft in het redactionele stukje al gelezen dat de zittende leefstijl zorgt voor vooral lever- en hartvervetting. Dus kom 
vaker in beweging. Een uur sporten heft de ‘zittijd’ (zie ‘kijken naar de film’) NIET op. Dat is stap 1. 
Hieronder gaan we samen met Juglen Zwaan kijken naar de voeding voor het hart.  
 
Juglen Zwaan: 

*is noot van Inez 

Deze week meldden de media dat het aantal mensen met hart- en 

vaatziekten in ons land op dit moment groeiende is. Dat is volgens 

de Hartstichting helemaal niet nodig, want met een juiste leefstijl en 

voedingspatroon kan zeker 70% van de ziekenhuisopnames vanwege 

hart- en vaatziekten voorkomen worden. Welke maatregelen je kunt 

nemen om je cardiovasculaire stelsel zo gezond mogelijk te houden, 

bespreken we in deze nieuwsbrief. 

Ziekten aan het hart- en vaatstelsel zijn in Nederland doodsoorzaak 

nummer twee. Eerder deze maand werd bekend dat Nederland 

enkele plaatsen gezakt is op de lijst van meest gezonde landen ter 

wereld. Het gezondste land blijkt op dit moment Spanje te zijn. In 

Spanje krijgen steeds minder mensen kanker en cardiovasculaire 

ziekten. Onderzoek heeft aangetoond dat het mediterrane dieet hier 

grotendeels voor verantwoordelijk is. Vooral olijfolie (*koudgeperste 

olijfolie en koud gebruiken in donkere glazen fles) en noten lijken 

een grote bijdrage te leveren. Het liefst wel gemengde noten, omdat elke noot weer andere nutriënten 

bevat die ons hart- en vaatstelsel gezond kunnen houden. 

 

Minder vlees 

Volgens een zeer recente studie is een plantaardig dieet gunstig voor het hart- en vaatstelsel. Dat komt 

omdat dit voedingspatroon rijk is aan vezels, vitamines, mineralen en vooral actieve plantenstoffen. Ook 

meervoudig onverzadigde vetzuren zouden zeer gunstig inwerken op onze aderen. De onderzoekers 

vermelden dat een mediterraan dieet nagenoeg net zo effectief is. Zolang bewerkte producten en rood 

vlees maar vermeden worden. Vette vis is vanwege de langeketen omega 3-vetzuren wel weer aan te 

raden. Vooral groenten die rijk zijn aan nitraat kunnen de aderen verwijden en de doorbloeding 

verbeteren. Nitraat kan in het lichaam worden omgezet in stikstofoxide, wat een krachtige vaatverwijder 

is. Voorbeelden van nitraatrijke groenten zijn bieten en spinazie 

 

Homocysteïne 

Artsen praten vaak over cholesterol als voorspeller van hart- en vaatziekten. (* Dit is in de ogen van Inez 

net zo vreemd als de brandweermannen de schuld geven van de brand / zie eerdere redactionele 

stukjes). Meestal wordt er niet over homocysteïne gesproken, terwijl dat naar alle waarschijnlijkheid een 

veel betere indicator is voor toekomstige gezondheidsklachten. Een te hoge homocysteïnespiegel kan 

ontstaan door een tekort aan micronutriënten, met name vitamine B6 en B12 (*dit zit rijkelijk in de aloe 

vera drinking gel en Mind Master). In Nederland lopen meer dan een half miljoen mensen rond met een 

tekort aan vitamine B12 (waarschijnlijk is dit nog te laag ingeschat). Een bron van vitamine B12 kan 

eieren zijn. Men dacht vroeger dat eieren slecht zouden zijn voor het hart, maar inmiddels is dit advies al 
enige tijd herzien. Tot 7 eieren (* of meer) per week zou volgens onderzoekers helemaal veilig zijn. 

 

Koffie en thee 

Veel mensen drinken frisdrank om de dorst te lessen. Regelmatig dit suikerwater drinken is één van de 

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xMTAzMzIyNDQzMzU2ODMyNzcyJmM9bjhyMCZlPTc5NzQxODkmYj0yMzUzOTc5ODQmZD12N3oyaTR5.Xgo0YMH8JtINr30uq70M2RNcZH_q0AFS7tDQrsSGNVE
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkxZm9q-bgAhVOZVAKHe7zD_0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.organickitchen.bio/foodiepedia/betekent-gezonde-voeding-jou/&psig=AOvVaw2yhBVEwi2WRCpUgSfJ1ztU&ust=1551715073199257
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slechtste dingen die je maar kunt doen als het om achteruitgang gaat van de aderen. In plaats daarvan 

kun je beter koffie en groene thee drinken, deze werken bijzonder gunstig op het hart- en vaatstelsel. 

Mensen die 3 – 5 kopjes koffie per dag drinken, hebben volgens onderzoekers een 15% lagere kans op 

het krijgen van cardiovasculaire aandoeningen. Groene thee werkt ook gunstig. (*zowel de koffie als de 
groene thee bij een maaltijd ). De antioxidanten in de vorm van EGCG zorgen hiervoor. De thee moet 

dan wel minimaal 3 minuten trekken, zodat het water de tijd krijgt om deze stoffen in zich op te nemen. 

Als je een kop koffie of groene thee combineert met pure chocolade (70% cacao of meer), verlaag je je 

kans op een cardiovasculaire aandoening nog verder. De onderzoekers melden wel dat je niet meer dan 

100 gram chocolade per week zou moeten eten, anders kan het juist een averechts effect hebben. Dus 1 

– 2 partjes per dag is voldoende voor gezondheidswinst, meer is niet altijd beter. 

 

Knoflook 

De medische literatuur maakt ook veelvuldig melding 

van de gunstige werking van knoflook op onze aderen. 

De onderzoekers adviseren om dagelijks 2 partjes (= 4 

gram) rauwe knoflook te nuttigen voor een maximaal 

effect. Vooral rauwe knoflook werkt krachtig. 

 

Kruiden 

Dagelijks wat chilipeper toevoegen aan je maaltijden kan 

helpen om de aderen in goede conditie te houden, door 

de aanwezige capsaïcine. Ook kruiden zoals kurkuma, 

gember en kaneel hebben een positieve werking op ons 

hart- en vaatstelsel 

 

Leefstijl (*wij hebben bij Unique hier de 100 dagen Intermittent Living Challenge voor ) 

Alleen voeding is niet genoeg om je hart- en vaatstelsel gezond te houden. Goed slapen en flink wat 

bewegen zijn minstens zo belangrijk. Deze twee hebben overigens veel invloed op elkaar: wanneer je 

veel beweegt, slaap je beter en wanneer je beter slaapt, heb je meer energie om actief te worden. 

Volgens de onderzoekers zorgt beweging in de eerste plaats voor een afname van stress, wat vervolgens 

de nachtrust positief kan beïnvloeden. Elke vorm van lichaamsbeweging is goed, wandelen, fietsen, 

tuinieren, dansen en noem maar op. Kies vooral voor beweging die bij je past, dan blijft het leuk en houd 

je het vol op de lange termijn. 

 

Supplementen 

Veel Nederlanders lopen met een tekort aan magnesium rond. Recente studies laten zien dat het hebben 

van een hoge magnesiumspiegel wordt geassocieerd met een lagere kans op hartproblemen. Je kunt 

magnesium suppleren of meer voedsel eten waar het in zit. Magnesium zit veel in groene bladgroenten 

(spinazie), noten, avocado’s, volle granen (*om andere redenen niet echt verstandig om dit veel te 

nuttigen), peulvruchten (*om andere redenen niet echt verstandig om dit veel te nuttigen), en chocolade. 

Een ander supplement dat recent in de belangstelling is komen te staan vanwege de gunstige werking op 

de aderen is vitamine K. Met name vitamine K2 in de vorm van MK4 en MK7 lijkt krachtig te werken 

tegen verkalking van de aderen. Met een APG vingerpulsoximeter kun je vaststellen in hoeverre je aderen 

zijn verkalkt. Het proces lijkt omkeerbaar. Het goede nieuws is dat onze darmflora zelf de juiste vitamine 

K2 kan produceren en opnemen. Het is dus belangrijk om een goed microbioom te hebben. 

 

Microbioom (*Pro-biotica) 

Een verstoring in de darmflora kan een zeer nadelig effect hebben op ons hart- en vaatstelsel. Ongunstige 

bacteriën kunnen giftige stoffen produceren (zoals TMAO), terwijl gunstige bacteriën juist 

ontstekingsremmende stoffen kunnen aanmaken. Vooral ontstekingen zijn een vijand van een gezond 

vaatstelsel. Een vetzuur dat deze ontstekingen kan remmen is butyraat (boterzuur), wat wordt 

geproduceerd door specifieke darmbacteriën. 
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