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INEZ VEEL AFWEZIG 
 
Inez zal in de komende maanden veel afwezig zijn. Dit vanwege vele cursussen die ze nog op de 
valreep gaat doen om aan haar accreditatiepunten voor fysiotherapie te komen. Ze heeft toch 
besloten om voorlopig nog een paar jaartjes door te gaan als fysiotherapeut.  
Hierdoor zullen de lessen mogelijk iets aangepast worden omdat Piet en Miriam het grootste 
gedeelte zullen gaan overnemen. Houd dus het inschrijfboek in de gaten. Als het goed is komen 
daar de juiste namen op het formulier te staan.  
 

BRADERIE IN DE KOOG op zaterdag 14 september 
 
Al jaren zijn we lid van ‘Rondje Koog’ waardoor we elk jaar opnieuw de mogelijkheid krijgen om op 
de braderie te staan. Fitnesscentrum Unique heeft er in al die jaren slechts 1x gebruik van 
gemaakt toen we de opening hadden gehad van Unique Wellness. Nu heeft Inez besloten om toch 
een keer te gaan staan. Ze staat er zowel in naam van Fitnesscentrum Unique als voor Unique 
Therapie. Dus wel gezellig als jullie even langs komen.  

 
LAATSTE KANS VOOR DE FYSIEKE VERSIE VAN 

100 DAGEN INTERMITTENT LIVING CHALLENGE 
 
Wanneer is deze LAATSTE FYSIEKE cursus? 

Eind september 2019 starten we de laatste 

fysieke versie (in deze opzet) van de cursus 100 
dagen Intermittent Living Challenge op de maandag 
en/of de dinsdag.  
De informatiebijeenkomsten zijn: 
Maandag 2 en 9 -9 om 19.45 uur 
Dinsdag 3 en 10-9 om 18.30 uur 
Geïnteresseerd? Vul dan onderstaande interesse formulier in voor het bijwonen van één van deze 
informatiebijeenkomsten 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 
verschillende webinars  uit de serie ‘ONTSTOPPEN’ 
woensdag  4-9-2019 lever en galblaaszuivering 
zaterdag 7-9-2019 ontstoppen van de bloedvaten 
wanneer u één van deze webinars wilt volgen kunt u dat aangeven in 
onderstaand interesseformulier 
 

afgelopen woensdag de eerste webinar achter de rug. Ik vond het spannend. In die zin dat ik voor 
het eerst een ‘lezing’ ging geven tegen een beeldscherm. Ik ben gewent om voor een groep te 
praten en dan direct in te kunnen springen op de reacties uit de groep. Dus was even wennen om 
door te praten zonder enige reactie. Maar oefening baart kunst dus ik nodig jullie hierbij weer uit.  
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BEMER info bij Unique op 
Zondag 15-9 om 10.15 uur 2019 

een nieuwe BEMER Presentatie bij Fitnesscentrum Unique door Inez Plaatsman 

vanwege groot succes hebben we besloten om de kortingen een maand te 
verlengen (dit ook vanwege de braderie waarmee we o.a. met de BEMER gaan staan) 

Dus ook in de maand september kortingen op een bestelling van een Pro-Set 
Grijp nu je kans. Inmiddels zijn 
Dit is overigens alleen bij Unique het geval, dus 
een unieke korting 
Keuze in de kortingen bij bestelling van de Pro-Set: 

- € 155,- cash retour 
- BEMER reistas twv € 89,- + € 75,- cash  
- BEMER oplaadbare accu twv € 145,- + € 20.- cash 
- Extra BEMER Body (voor de partner) twv € 480,- nu voor 

slechts € 295,- 
In Soesterduinen een duidelijke presentatie gehad van Dr. Med. 
Ralph Burger over het belang van de microcirculatie voor onze 
algehele gezondheid. Zondag 8 september is er weer een 
mogelijkheid om een BEMER presentatie bij te wonen in 
MONTFOORT. Dit keer met lunch. 

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

 

BOEK VAN DE MAAND SEPTEMBER 
De ongelooflijke lever- en galblaaszuivering 
 
Wanneer u wel meer wil weten hoe u zelf een lever-en galblaaszuivering wil gaan doen kunt u naast 
het lezen van dit boek er ook voor kiezen om de webinar bij Inez te volgen op woensdag 4 september 
om 17.30 uur. In kort vertelt ze wat volgens Andreas Moritz de gevolgen zijn van verstoppingen van de 
lever door galstenen. Tevens vertelt ze u wat je er zelf aan kunt doen om dit te voorkomen, maar ook 
hoe je van de huidige galstenen af kunt komen door de zuivering toe te passen zoals Andreas Moritz dit 
voorstelt. Ze heeft dan tevens een mooi aanbod voor diegene die naar de webinar zijn geweest en de 
reiniging inderdaad een keer willen toepassen.  

klik op link om boek te bestellen:  
<a href='http://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789492665089&PC=743248EC' 
target='_blank'> 
<img src='http://www.succesboeken.nl/CoversVK/9789492665089.jpg' 
border='0'></a> 
 
In deze bestseller ‘De ongelooflijke lever- en galblaaszuivering’ gaat 
Andreas Moritz in op een van de meest voorkomende, maar nauwelijks 
onderkende oorzaken van ziekte: galstenen die de lever verstoppen. 
Twintig miljoen Amerikanen lijden jaarlijks aan galkolieken.  
Meestal bestaat de behandeling slechts uit het verwijderen van de 
galblaas, waarvan de kosten $ 5 miljard per jaar bedragen. Deze puur 
symptoomgerichte benadering verwijdert echter niet de oorzaak van de 
ziekte en schept in veel gevallen de voorwaarden voor nog veel ernstiger 
aandoeningen.  
De meeste volwassenen in de geïndustrialiseerde wereld, met name 
diegenen die aan een chronische ziekte lijden, zoals hart- en vaatziekten, 
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artritis, MS, kanker of diabetes, hebben honderden, zo niet duizenden galstenen (voornamelijk klonten 
hard geworden gal) die de galkanalen van hun lever blokkeren. 
Dit boek biedt een diepgaand begrip over de oorzaak van galstenen in de lever en de galblaas en legt 
uit waarom deze stenen verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de meest voorkomende 
ziekten die vandaag in de wereld zo wijdverbreid zijn. Het verschaft de lezer de kennis die nodig is om 
de aanwezigheid van stenen te herkennen en geeft de noodzakelijke  
doe-het-zelf-instructies om ze in eigen huis pijnloos te verwijderen. Het biedt ook praktische richtlijnen 
hoe je de vorming van nieuwe galstenen kunt voorkomen.  
 
Het grote succes van De ongelooflijke lever- en galblaaszuivering toont de kracht en effectiviteit van de 
zuivering aan. Leverzuivering heeft geleid tot buitengewone verbeteringen van gezondheid en welzijn 
bij duizenden mensen die zichzelf het kostbare geschenk hebben gegeven van een sterke, schone, 
vernieuwde lever 
 
RECEPT VAN DE MAAND SEPTEMBER 2019 
Om je lever te zuiveren en de werking van dit orgaan te optimaliseren, zal je bepaalde voedingsmiddelen in 
je dieet op moeten nemen die het lichaam helpen gifstoffen te verwijderen. Probeer daarom eens deze tien 
leverzuiverende voedingsmiddelen. 
- Appels - Noten (vooral walnoten en pecanoten) 
- Kurkuma - Avocado 
- Groene bladgroenten - Olijfolie (wel koudgeperst en) 

o Rucola   koud gebruiken) 
o Paardenbloem  -Bieten 
o Spinazie  -Wortels 
o Broccoli  -Citrusvruchten 
o Bloemkool - Knoflook 
o Mosterdblad 

 
 
 
Broccoli burgers (voor 4 burgers) 

Serveer er verder een lekkere bietensalade bij en je bent weer 
helemaal ‘leverproof’ 
 
Ingrediënten: 

- Stronk broccoli  
- 2 eieren 
- 75 gr glutenvrij meel  

(of amandelmeel, kokosmeel….) 
- Klein scheutje plantaardige melk 

(amandelmelk, kokosmelk….) 
- Teen knoflook (geraspt) 
- 1 tl bakpoeder 
- 1 à 2 el Supergreens (optioneel) 
- Keltisch zeezout 
- Peper 
- Kokosolie om in te bakken 

Eet smakelijk  
 
AANBIEDING VAN DE MAAND SEPTEMBER 

Bereiding: 
- Snij de broccoli in roosjes en kook of stoom ze in 

ongeveer 8 minuten gaar 
- Mix de eieren, meel, melk, knoflook, bakpoeder en de 

Supergreens tot een glad beslag. Breng dit op smaak met 
peper en zout (eventueel wat geitenkaas aan het beslag 
toevoegen 

- Stamp de gekookte broccoli fijn en roer dit door het 
beslag 

- Verwarm wat olie in de pan en schep twee hoopjes 
beslag in de pan. Bak de burgers op middelhoog vuur 
aan beide kanten bruin en gaar. Herhaal dit voor de 
andere 2 burgers 
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YOR supergreens met 24 biologische groenten van € 49,50 nu voor slechts  € 42,-  
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Interesseformulier 
 
Hieronder kunt u aangeven of u interesse heeft in het bijwonen van een lezing, webinar of 
informatiebijeenkomst voor de laatste cursus 100 dagen Intermittent Living Challenge.  
Zeker voor de webinars is het belangrijk om dit aan te geven, omdat u dan via een aparte mail de link krijgt 
om de webinar te kunnen volgen. 
 

Naam:  ......................................................  
Adres:  ......................................................  
Postcode:  ......................................................  
Woonplaats:  ......................................................  
Mobiel:  ......................................................  
e-mail adres  ......................................................  
 
Ik wil graag het volgende bijwonen: (Kruis aan wat van toepassing is) 
 
 
 
 
 
 
0 Informatiebijeenkomst 100 dagen Intermittent Living Challenge:  
maandag om 19.45 uur 0  2 september 0  9 september 
dinsdag om 18.30 uur 0  3 september 0 10 september 
 ...........................................................................................................................................  
 
 
 
informatiebijeenkomst BEMER met de kans om nog gebruik te maken van de aanbieding 
van deze maand 
0 zondag 8 september om 13.00 – 17.30 uur  In Montfoort (inclusief lunch) 
0 zondag 15 september om 10.15 uur  Bij Unique Fitnesscentrum 
 
 ...........................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
Webinar: gewoon lekker thuis zitten en de informatie binnen halen 
 
0 woensdag  4-9-2019 om 17.30 uur lever en galblaaszuivering 
0 Zaterdag 6-9-2019 om 10.15 uur ontstoppen van de bloedvaten 

Uit ‘Rondje Koog’ 
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Ontzorg de zorg 
We worden met z’n allen ouder, maar vaak wel gepaard gaand met één of 
meerdere chronische ziekten. Er zijn momenteel nog maar weinig 50+-ers die nog 
geen enkele medicatie hoeven te gebruiken. Maar niet alleen ouderen kampen 
met ‘volwassen ziekten’. Steeds meer kinderen hebben ernstig overgewicht, 
diabetes, depressieve klachten etc. Dat zet mij toch tot denken. Steeds meer 
mensen voelen het aankomen; zo kan het niet meer verder! 
 
Innovatie in de zorg. 
Om aan mijn accreditatiepunten te komen voor mijn fysiotherapiepraktijk heb ik een zomercursus gevolgd: 
‘innovaties in de zorg’. Bij deze cursus zaten niet alleen fysiotherapeuten, maar zorgverleners uit 
verschillende hoeken, wetenschappelijk onderzoekers en iemand van het VWS. Er werd besproken dat we 
een andere kijk op gezondheid dienen te krijgen dan hoe de WHO (World Health Organisation) gezondheid 
tot nog toe heeft beschreven. Het gaat er meer om wat een patiënt (ik zeg liever cliënt) wil. We moeten 
steeds meer vragen of de behandeling en/of het advies wel aansluit op het probleem van de cliënt. Artsen 
willen vaak opties aanreiken naar levensverlengende mogelijkheden, terwijl een cliënt meer kan gaan voor 
kwaliteit van leven ipv kwantiteit. Hier ligt een te overbruggen kloof. Het vergt veranderbereidheid van 
verschillende organisaties en verschillende disciplines in de zorgverlening. Scholing van de zorg dient hier 
dan ook weer op aangepast te worden. Overheidsrichtlijnen en praktische richtlijnen dienen nader bekeken 
te worden. Dit alles kost heel veel tijd.  
 

Meer chronisch zieke mensen, jong en oud. 
Zoals hierboven genoemd worden we 
weliswaar steeds ouder, maar wel 
met een enorme toename aan 
chronisch zieke mensen. Op dit 
moment kampen 9.9 miljoen 
Nederlanders met één of meerdere 
chronische ziekten.  
In de Volkskrant stond laatst een 
artikel die dit duidelijk naar voren 
bracht. In de grafiek kunt u zien dat 
op dit moment 95% van de 75+ers 
één of meerdere chronische ziekte 
onder de leden heeft. Maar ook 
steeds meer kinderen krijgen 
‘volwassen ziekten’. Dit baart zorgen! 
Uit de Volkskrant: 
Kinderen krijgen steeds vaker en op jongere leeftijd last van: 

Vervette lever: Van de 149 basisschoolleerlingen die kinderarts Anita Vreugdenhil en haar collega’s aan het 

MUMC (Maastricht) onlangs onderzochten had meer dan de helft een verhoogd gehalte aan Alat in het 

bloed, wat erop duidt dat er cellen in hun lever zijn kapotgegaan. Oorzaak: obesitas 

Diabetes type 2: 

Brandend maagzuur: Meer dan twee miljoen volwassenen gebruiken jaarlijks pillen tegen zuurbranden, een 

kwaal die te maken heeft met ouderdom, overgewicht, roken en drinken. Maar die medicijnen werden vorig 

jaar ook aan ruim 18 duizend nul- tot tweejarigen voorgeschreven!  
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Obstipatie: Verstopping is een kwaal die vaak voorkomt bij 75-plussers, maar uit cijfers die de stichting 

Farmaceutische Kengetallen (SFK) op verzoek van de Volkskrant verzamelde, blijkt dat ook steeds meer 

kinderen en jongeren een laxeermiddel gebruiken.  

Slaapproblemen:  

Depressie: Het gebruik van antidepressiva onder jongeren laat een forse stijging zien 

Botontkalking: Broze botten stonden tot voor kort te boek als een ouderdomskwaal maar ook steeds meer 

jongeren krijgen te kampen met deze kwaal. er is vaak een tekort aan vitamine D3, doordat kinderen te 

weinig buiten spelen en dus onvoldoende aan zonlicht worden blootgesteld) 

 

Zorgen om de zorg. 
De cijfers voor de benodigde zorg in de toekomst lieten zien (in mijn zomercursus) dat wanneer we de zorg 
op dezelfde manier willen blijven uitoefenen zoals we dat nu doen er in 2040 driekwart van de bevolking in 
de zorg werkzaam zou moeten zijn om alle zorgbehoevende mensen te kunnen verzorgen. U snapt dat dat 
geen haalbare kaart is. Ik denk dat het tijd is om ons zorgen te maken om de zorg en ons zorgstelsel. Wat 
blijft er in die tijd anders over voor alle andere belangrijke taken die er te verdelen zijn, zoals weg- en 
waterbouw, verkeer, bouwen van woningen, veiligheid, politie etc. Het moet dus anders lijkt me.  
We zien nu al de aanpassing dat ouderen steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen. Om dat te kunnen 
realiseren wordt er steeds meer van mantelzorgers gevraagd. Er zijn nu ook al allerlei producten in 
onderzoeksfasen op de markt die een hulpbehoevende 
ouderen en hun mantelverzorger op afstand kunnen 
begeleiden. Zo zijn er al robots op de markt. Tessa (een 
plantje) die bv bij beginnend dementerende mensen 
op afstand bediend kan worden om aan te geven 
wanneer de medicatie moet worden ingenomen. Zora 
(een robotje) die ouderen of kinderen ook nog in 
beweging kan zetten. Dat zijn op zich natuurlijk mooie 
ontwikkelingen, maar volgens mij zijn mensen sociale 
wezens. Ik moet er niet aan denken dat ik tegen een 
plantje moet gaan zeggen dat ik mijn medicatie heb 
ingenomen. Hopelijk komt het bij mij niet zo ver.  
 

Preventieve zorg. 
Er werd in de cursus ook besproken dat er vooral naar gekeken dient te worden hoe we dit kunnen 
voorkomen. De ‘innovatie’ moet veel meer verlegd worden van ‘curatieve zorg’ naar ‘preventieve zorg’. 
Nou, dat was natuurlijk precies in ‘mijn straatje’. Hoe lang zeg ik al: ‘neem je gezondheid weer in eigen 
hand, gewoon omdat het kan’. Nu blijkt dat we daar toch steeds meer naar toe moeten. De vraag rijst hoe 
heeft het zover kunnen komen? Als we dat weten en beseffen, kunnen we het weer omdraaien.  
 

Oorzaak van de vele chronisch zieke mensen. 
Voorheen leefden we in en van de natuur wat gezondheid tot gevolg had. Wij zijn vooral in de laatste 
10.000 jaar de leiding over gaan nemen van de natuur. We bedankten de evolutie voor zijn goede zorgen 
en zagen deze periode als een soort taxi naar onze huidige moderne ‘onnatuurlijke’ maatschappij. Nu staat 
de natuur in dienst van de mens in plaats van andersom. Met ZIEKTE tot gevolg. 
Voeding; is gegaan van verse groenten en fruit, noten, zaden, paddenstoelen, eieren, insecten, vis, schaal-
en schelpdieren, wild vlees. Naar sterk bewerkt ‘fastfood’, geraffineerde granen, vetgemeste dieren uit de 
veeteelt, geraffineerde plantaardige oliën, geraffineerd suiker 
Drinken: is gegaan van zuiver water naar alcoholische dranken, frisdranken, vruchtensappen. 
Perioden van voedselschaarste is over gegaan in overvloed aan voeding 
Van weinig eetmomenten op een dag zijn we overgegaan naar veel eetmomenten op een dag. 
Beweging: van veel beweging en voornamelijk duurbeweging zijn we overgegaan tot een zittende leefstijl. 
Dat ene uurtje sporten op een dag heft de zogenaamde ‘zittijd’ niet op. 
Zo zijn er nog wel een aantal veranderingen te noemen waardoor we met zijn allen zelf verantwoordelijk 
zijn voor de groei van het aantal chronisch zieke mensen.  
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Is het tij nog te keren? 
We zitten nu op de verkeerde weg. Het schip loopt tegen de wal. Nu zal de wal het schip moeten laten 
keren. De revolutie komt niet van bovenaf (industrie of politiek), maar van onderaf. Via mensen, van mond 
tot mond en van hart tot hart. Het vergt alleen enige bewustwording en erkenning dat onze huidige leefstijl 
debet is aan dit steeds groter wordende probleem. Daarnaast kost het wat inspanning om de verandering 
weer te implementeren en dit ten gunste te laten keren voor de gezondheid van eigen lijf en leven. We 
zullen weer meer moeten gaan leven in en van de natuur, zoals de natuur dit bedoeld heeft.  

Wees je ervan bewust dat wij zelf degene zijn die de zorg kunnen ontzorgen. 
Laten we met elkaar zorgen dat de zorg weer betaalbaar wordt en dat de zorg sociaal blijft. We willen zorg 
van mensen en niet van een robot toch? Wie doet er mee? We hoeven niet te wachten totdat de overheid 
er klaar voor is. We kunnen NU starten. 
Kom op de braderie langs om verschillende mogelijkheden te bespreken om uw eigen gezondheid weer in 
eigen hand te nemen en leider te worden van uw eigen lijf en leven.  
 
Inez Plaatsman 
Toegewijd aan uw gezondheid 
Unique Therapie; fysiotherapie, orthomoleculaire therapie, kPNI 
Unique Fitnesscentrum: www.unique-fitnesscentrum.nl  
 
 

http://www.unique-fitnesscentrum.nl/

