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Introductie
De nieuwe reeks seminars biedt bestaande patiënten 

en nieuwe patiënten in de praktijk de mogelijkheid 

meer resultaat uit hun consulten te halen. Zij zullen 

meer achtergrondkennis opdoen met betrekking tot de 

oorzaak van hun klachten en/of ziekten. 

Daarnaast staan de seminars ook open voor alle mensen 

die in gezondheid geïnteresseerd zijn en informatie op 

willen doen voor zichzelf, zieke familieleden of vrienden. 

De reeks bestaat uit een serie van twaalf seminars, 

waarbij opeenvolgend elke maand een ander 

gezondheidsthema wordt behandeld. De basiskennis 

wordt telkens op een gevarieerde manier herhaald,  

waardoor het voor ‘nieuwkomers’ ook  goed te volgen is.



         DE REEKS SEMINARS 

Het eerste seminar ‘Maak jouw gezondheid zichtbaar’ is een 

introductieseminar en is bedoeld om op een systematische manier 

de verschillende gezondheidsonderdelen van de mens zichtbaar te 

maken.

De mens is niet alleen letterlijk een mens van vlees en bloed, maar 

kent ook gedachten, emoties en een geweten. Al vanuit de oudheid 

wordt de mens omschreven als een drie-eenheid van lichaam, ziel 

en geest. Maar wat is nu precies het onderscheid en hoe is hun 

onderlinge verhouding? 

Het seminar biedt letterlijk een overzicht, een plaatje, met 

daarop een in één oogopslag zichtbare ‘holistische’ mens met 

de verschillende facetten van het leven. Het plaatje geeft inzicht 

in de onderlinge samenhang tussen lichaam, ziel en geest. 

Het geheel wordt eenvoudig weergegeven door verschillende 

gezondheidssymbolen. Van hieruit is het relatief eenvoudig om de 

grondoorzaken van ziekten af te leiden.

De maandelijkse seminars behandelen telkens een belangrijk 

symbool of onderdeel van het leven. Op deze wijze worden de 

grondoorzaken van ziekten overzichtelijk besproken, met daarbij de 

richtlijnen voor preventie en herstel van ziekten. Een gezond mens 

heeft in de regel veel wensen, een ziek mens heeft maar één wens. 

De grote vraag voor elke patiënt is: ‘Hoe word ik weer gezond? Doet 

de arts dat voor mij of moet en kan ik ook zelf een bijdrage leveren?’ 

We leven in een consumptiemaatschappij met veel zogenaamde 

welvaart. Consumeren is hierin belangrijk om de economie in stand 

te houden. Maar welke prijs betalen we met elkaar daarvoor?  

Hart- en vaatziekten zijn - naast kanker - de grootste doodsoorzaken 

in Nederland en grotendeels welvaartsziekten.

De reeks van seminars gaat over de vraag welke bijdrage jijzelf kunt 

leveren aan jouw gezondheid, met als terugkerend thema: ‘Hoe maak 

ik mijn gezondheid zichtbaar?’

De volgende seminars vinden opeenvolgend plaats: 

1.  Introductie ‘Maak jouw gezondheid zichtbaar’ 

2.  Voeding & vertering

3.   Zuurstof & ademhaling

4.  Water & vochthuishouding

5.  Zonlicht & warmte

6.  Beweging, ritme & ordening

7.  Ons besturingssysteem & ontspanning 

8.  Ziekten van het maagdarmkanaal

9.  Milieuvervuiling & gifstoffen 

10.  Emotionele belastingen & innerlijk kind

11.  De ouder wordende mens

12.  Kanker, je kunt meer dan je denkt



SEMINAR  01     
Maak jouw gezondheid  

zichtbaar 

Het introductieseminar ‘Maak jouw gezondheid 
zichtbaar’ is bedoeld om op een gezonde en 

originele manier te leren denken over jezelf. Het 
start met belangrijke vragen als ‘Wie ben ik?’ en 

‘Wat kan ik doen om trouw te zijn aan mezelf en 
om gezond te zijn?’. Het seminar begint daarbij met 

een overzichtsplaatje, een tekening van een holistische 
mens, waarin alle belangrijke onderdelen van het leven zijn 

weergegeven door verschillende symbolen en figuren.

Naast de specifieke uitleg wat deze symbolen betekenen, zal 
met name ingegaan worden op hun onderlinge samenhang en 
interacties. Hierdoor wordt het voor iedere seminardeelnemer op 
een eenvoudige manier helder dat de mens niet een machine is waar 
simpelweg onderdelen bij verwisseld kunnen worden. Je bent in de 
eerste plaats ‘een liefdevol spiritueel wezen met een bijbehorend 
lichaam en bijbehorende persoonlijkheid’. Het is daarom belangrijk 
je medemens én jezelf respectvol te behandelen. Elk mens is uniek 
en heeft specifieke talenten. Je talenten komen echter alleen door 
het ontwikkelen van vaardigheden aan het licht. Deze vaardigheden 
openbaren zich des te sneller naarmate de zogenaamde 
weerstanden en uitdagingen in je leven toenemen.

Daarnaast is het belangrijk voor ieder mens kennis te nemen van 
de ‘Wetten van het leven’. We zijn als mensen een optelsom van al 
onze gedachten, onze voorliefdes en wensen, onze emoties daarbij 
en uiteindelijk onze handelingen en gewoontes die we ontwikkelen 
als reactie hierop. Alles heeft een oorzaak en gevolg. Daarom ben je 
niet alleen wat je denkt en voelt, maar onder andere ook wat je eet en 
drinkt. De grote vraag is in hoeverre jij je hiervan bewust bent.

Het plaatje van de holistische mens is verdeeld in drie niveaus. 
Het eerste niveau omvat de lichamelijke oorzaken van ziekte en 
gezondheid. Het eerste seminar maakt hiermee ook een begin. 
Het vormt als het ware het fundament met ‘de Natuurwetten’ als 
uitgangspunt. Belangrijke vragen zijn: wat noemen wij nog gezond en 
wat is volgens de natuur gezond? Is gezondheid slechts het afwezig 
zijn van klachten of betekent gezondheid meer? Welke definities 
van gezondheid zijn in omloop? En waar ligt de grens tussen gezond 
en ziek? Welke medische onderzoeken zijn behulpzaam om onze 
gezondheid in kaart te brengen?

‘Stay close to nature  

and its eternal laws  

will protect you’



SEMINAR 02
Voeding & vertering

Het tweede seminar ‘Voeding & vertering’ behandelt twee symbolen 
van het basale en fysieke gedeelte van de holistische mens. Als het 
gaat om gezonde voedingsadviezen aan de patiënt, vormen zowel de 
voeding als het verteringsproces een belangrijk behandelonderdeel 
in de praktijk. Want niet elke voeding bevalt iedereen even goed. 
De één is bijvoorbeeld echt een vleeseter en kan niet zonder, en 
de ander is juist vegetariër en gruwt van vlees. Ook de tijdstippen 
van de maaltijden van de dag variëren: de één moet ‘s morgens een 
stevig ontbijt hebben om de dag door te komen en de ander moet 
‘s morgens juist op gang komen met een beetje fruit.  Hoe kom je nu 
te weten welk type mens jij bent en welk voedsel het meest geschikt is 
voor jou? En wat kun je zelf doen om je vertering te verbeteren?  
Via interactieve oefeningen krijg je als deelnemer de gelegenheid je 
inzicht te vergroten welk stofwisselingstype het meest bij jou past. 
Daarnaast zal worden besproken welk voedsel sowieso niet gezond is 
voor de mens, ongeacht het stofwisselingstype. 

‘Je bent wat je eet’ 

Het verteringsproces in het maagdarmkanaal zal ook de aandacht 
krijgen, met de vraag hoe en op welke manier jij je voedsel het best 
kunt verteren. Want als de vertering onvoldoende is, gaat zelfs het 
beste voedsel over in gisting en rotting met darmvervuiling als 
gevolg. De metafoor van een vuilnisbak gaat dan zeker op.

‘Voeding = voedsel x vertering’

Veel mensen denken dat je darmen goed functioneren wanneer je 
elke dag ontlasting hebt. Hoe weet je nu of je een goede ontlasting 
hebt? Veel patiënten met darmkanker hebben bijvoorbeeld een 
goede stoelgang tot het moment dat bloedverlies en kanker worden 
geconstateerd. 

Wat zijn de kenmerken van een gezonde spijsvertering en 
ontlasting? Hoe kun je je vervuilde darmen weer reinigen? Welke 
reinigingsmethoden staan ons via de natuurgeneeskunde ten 
dienste?

Belangrijke thema’s zijn ook de voedselintoleranties en 
voedingsallergieën. Wat is het verschil en waardoor worden zij 
veroorzaakt? Hoe zijn ze op te sporen en wat is eraan te doen?



SEMINAR 03
Zuurstof & ademhaling 

Het derde seminar ‘Zuurstof & ademhaling’ behandelt een van de 
belangrijkste symbolen op het fysieke niveau van de holistische 
mens. Een mens kan gemiddeld dertig dagen zonder voedsel, drie 
dagen zonder water, maar slechts drie minuten zonder zuurstof.

Waar vinden we nog zuivere lucht? Nederland is een  
van de landen met de grootste fijnstofbelasting van  
Europa. De vraag is: hoe en waar nemen we zuurstof op de beste 
manier op?

Traditionele geneeswijzen, zoals de Natuurgeneeskunde, leggen de 
nadruk op juiste ademhalingstechnieken als voorwaarde voor de 
behandeling van vrijwel alle chronische ziekten. Zij zeggen dat via de 
ademhaling ‘levenskracht’ wordt opgenomen. Zonder levenskracht 
is er geen gezondheid en kan er bij ziekte ook geen herstel optreden. 
Maar wat is levenskracht en waar herkennen we het aan? 

Voor Moeder Natuur is ‘levenskracht’ gezondheidsparameter 
nummer één. Welke gezondheidsparameters kennen we nog meer en 
waarom zijn ze zo belangrijk?

Zuurstof is

levenspijler

nummer één

Tijdens het seminar zullen  
verschillende ademhalingstechnieken  
worden gedemonstreerd en krijg je  
ook de gelegenheid om zelf te  
oefenen. 

Verschillende longziekten  
zullen worden besproken, zoals  
    COPD, chronische bronchitis en  
    astma. De long is voor de  
    ademhaling het belangrijkste  
    orgaan. Volgens de  
    Natuurgeneeskunde  
    is de long voor zijn  
    functioneren afhan- 
    kelijk van de dikke 
    darm.  

              Ook de  
          nieren en  
        het hart spelen  
   een belangrijke rol.  
          Het seminar besteedt  
          daarom aandacht aan de onder- 
linge samenhang tussen de organen. Als een  
orgaan in nood is, wordt zij door andere  
organen ondersteund en wordt haar functie  
gedeeltelijk overgenomen. Bekend in de Natuur- 
geneeskunde is de relatie tussen de  behandeling  
met hormoonzalf voor eczeem en het ontstaan  
van diverse andere allergieën, hooikoorts en  
chronische longklachten,  zoals astma.



‘70-80% 
van  

je lichaam  
bestaat  

uit water.’

SEMINAR 04
Water & vochthuishouding

Het vierde seminar ‘Water & vochthuishouding’ behandelt het 
symbool van de tweede levenspijler op het plaatje van de holistische 
mens. Het grootste gedeelte van ons lichaam bestaat uit water, 
namelijk het water in de cellen (intracellulair) en het water tussen 
de cellen (extracellulair). Tezamen maken ze 70-80% van onze 
lichaamsmassa uit. 

Welke functies vervult het water in ons lichaam? Hoeveel water moet 
je gemiddeld per dag drinken om je lichaamsfuncties optimaal te 
laten verlopen en hoe weet je of je wel voldoende drinkt? 

In de praktijk komt regelmatig het probleem voor dat het vocht wordt 
vastgehouden, meestal rond de enkels en de onderbenen. Hoe kun 
je zelf vaststellen of je te veel vocht vasthoudt? Wat zijn de meest 
voorkomende oorzaken van vocht vasthouden en wat kun je eraan doen?

Ter verbetering van de hygiëne wordt in veel landen in de wereld 
chloor en/of zelfs fluoride aan het drinkwater toegevoegd. Wat zijn 
daar de gevolgen van voor ons lichaam? 
Wat zijn de parameters voor kwalitatief gezond water? Wat is de 
kwaliteit van het drinkwater in Nederland? Hoe vindt waterzuivering 
plaats en welke mogelijkheden heb jij om jouw drinkwater te 
zuiveren?

Al deze vragen en meer zullen worden besproken tijdens het 
seminar. Daarnaast zullen de deelnemers testjes kunnen doen om 
verschillende kwaliteiten drinkwater en flessenwater te proeven.
Ook zullen verschillende methoden besproken worden om zelf 
drinkwater te vitaliseren. Een belangrijk aspect is de opslag van water. 
Het verschil tussen flessen van diverse soorten plastic en glas zal 
aangegeven worden. 



SEMINAR 05 

Zonlicht & warmte

Het vijfde seminar ‘Zonlicht & warmte’ behandelt het symbool van 
de vierde levenspijler op het plaatje van de holistische mens. Zonder 
licht is er geen leven. In de biologieles op school is ons al geleerd 
dat zonlicht onontbeerlijk is voor plantengroei. Via het proces van 
fotosynthese zet de plant het zonlicht om in energie en slaat dit op in 
bladgroenkorrels (als een soort batterij).

‘Zonder licht geen leven’

Toch is er leven aangetroffen op de bodem van een tien kilometer 
diepe oceaantrog door een diepzeerobot. Hoe is dit mogelijk?  
En hoe zit het dan met de mens: hoe lang kunnen wij zonder 
zonlicht? Welke effecten heeft zonlicht op onze gezondheid? Zijn er 
ook schadelijke effecten?

De natuurkunde leert ons dat licht is opgebouwd uit kleuren. Het 
spectrum van deze kleuren kunnen we soms waarnemen wanneer na 
een fikse regenbui de zon doorbreekt. 

We zien dan de ons bekende regenboog, waarbij we het hele 
kleurenspectrum kunnen zien. Daarbij onderscheiden we een aantal 
hoofdkleuren. Welke hoofdkleuren kennen we en hoe ontstaan deze 
kleuren? 

Wat verstaan we onder licht en wat is in de wetenschap bekend over 
licht? De zon geeft niet alleen licht, maar ook warmte. Welk gedeelte 
van het zonlichtspectrum is hiervoor verantwoordelijk? Kunnen we 
zonlicht nabootsen met bepaalde apparatuur? Wat is het verschil 
tussen zonlicht en het kunstmatige licht van gloeilampen, Tl-buizen, 
halogeenlicht en Ledverlichting? En hoe zit het met ‘daglichtlampen’ 
voor de behandeling van een winterdepressie?

Regelmatig saunabezoek heeft bepaalde gezondheidseffecten. Geldt 
dat ook voor de zogenaamde infraroodcabines? Waar moet je op 
letten? 
 
Veel mensen hebben in de winter meer slaap nodig. Welke invloed 
heeft zonlicht op ons dag- en nachtritme? 
Op welke manier kunnen we ons het beste aan zonlicht 
blootstellen om optimaal gebruik te maken van de natuurlijke 
gezondheidsbevorderende effecten van zonlicht? We maken gebruik 
van de kennis die er is vanuit kuuroorden op grote hoogte, zoals in 
Davos en andere hooggebergtegebieden, zoals de Himalaya.



Het zesde seminar ‘Beweging, 
ritme & ordening’ behandelt 
het symbool van de vijfde 
levenspijler op het plaatje van de 
holistische mens.
Hoe vind je de juiste balans 
tussen inspanning en 
ontspanning? ‘Rust roest’ en 
‘hardlopers zijn doodlopers’ 
zijn immers gezegden die 
elkaar tegen lijken te spreken. 
De ene mens noemt zich een 
ochtendmens, de andere is juist 
weer een avondmens.  
Wat zijn de beste tijden om te 
rusten en hoeveel slaap heb je 
werkelijk nodig?  
Bestaat er zoiets als 
‘natuurslaap’ en hoe zit met ‘de 
uren voor twaalf uur’: tellen die 
echt dubbel? 
We weten dat sommige 
slaapplekken mensen ziek 
kunnen maken. Wat zijn nu 

gezonde slaapplekken 
en hoe vind of maak je 
die?
 
Beweging is essentieel 
voor de gezondheid van 
de mens. Welke vormen 
van beweging zijn het 
meest geschikt voor welk 
type mens? Wat kun 
je zelf doen om je 
conditie (weer)  
op te bouwen?
 
De ene mens noemt zich 
‘iemand van de klok’  en 
‘afspraak is afspraak’. Het Duitse 
gezegde daarbij is ‘Ordnung 
muss sein’. 

‘De hele natuur werkt 
met ritmes’

SEMINAR 06
Beweging, ritme & ordening 

   

Je  lichaamshouding speelt   
ook een belangrijke rol in je 

gezondheid. Op welke manier 
kun je het beste ‘je rug rechten’ 
en welke lichaamshouding 
is het meest geschikt om je 
energie door je lichaam te laten 
stromen? Welke oefeningen kun 
je hiervoor zelf doen? 

De aarde heeft een magnetisch 
veld. De dierenwereld maakt 
hier op verschillende manieren 
gebruik van. Denk bijvoorbeeld 
aan de trekvogels. Er zijn 
voorbeelden bekend dat duiven 
volledig uit koers raken, als 
er een verstoring optreedt 
van het aardmagnetisch veld. 
Hoe zit dat nu met jouw eigen 
lichaamskompas? 

          
   In Spanje is het juist 

vaak ‘mañana’. Ook in 
Italië of Griekenland neemt 

men het meer zoals het 
komt. De vraag is: waar voel 

je je prettig bij en hoe vind je 
jouw juiste (bio)ritme? De hele 
natuur werkt met ritmes. Hoe 
kun je jezelf zo optimaal mogelijk 
hierop afstemmen?



SEMINAR 07
Ons besturingssysteem & ontspanning 

Tijdens het zevende seminar ‘Ons besturingssysteem & ontspanning’ 
zoomen we in op het symbool van de ‘Leonardo da Vinci mens’,  
op het onderste niveau van het plaatje van de holistische mens.
Om het besturingssysteem van de mens 
gemakkelijk te begrijpen, kunnen we de 
metafoor van een vliegtuig gebruiken.  
In een vliegtuig werken rem- en gaspedaal 
nauw samen. Ook al vlieg je in een Boeing met 
de beste kerosine en perfect functionerende 
motoren, desondanks kun je toch brokken 
maken wanneer je gas en rem niet onder 
controle hebt. Het kan een crash tot gevolg hebben, ook als je ‘alleen 
maar’ verkeerd stuurt. Soms moet er tijdig een noodlanding gemaakt 
worden.
 
Zo is het ook bij de mens: ook al eet en drink je gezond en beweeg 
je voldoende, werken je darmen goed en heb je elke dag stoelgang, 
dan kun je toch nog ziek worden als je steeds maar doorgaat en 
onvoldoende sturing geeft aan jouw eigen leven.
Het autonome zenuwstelsel (wat automatisch gaat, zonder dat je 
er over hoeft na te denken) is de verbinding tussen jouw lichaam, je 
emotionele wereld en je denkwereld. Je autonome zenuwstelsel is 
betrokken bij een aantal functies, zoals onder andere spijsvertering, 
ademhaling, doorbloeding van de huid en zweten. Het gedeelte van 
het autonome zenuwstelsel dat verantwoordelijk is voor inspanning, 
noemen we de ‘sympathicus’ oftewel het ‘gaspedaal’. Het 

functioneren van de sympaticus is gerelateerd aan je 
emoties. Ons autonome zenuwstelsel maakt 
onder andere een verbinding tussen ons 
emotionele systeem en ons stresssysteem.
Maar hoe zit het nu met onze ontspanning: 
welk gedeelte van het zenuwstelsel is hiervoor 
verantwoordelijk en welke organen worden 
hierdoor aangestuurd? 

Welk effect hebben sport en beweging op het functioneren van ons 
zenuwstelsel? Welke oefeningen kunnen we doen om ons lichaam 
te ontspannen? Welke invloed heeft voeding op de functie van het 
autonome zenuwstelsel en hoe kunnen we daar gebruik van maken 
om ons zenuwstelsel in een dynamisch evenwicht te houden? Je bent 
niet je lichaam, je bent niet het vliegtuig: je bent de ‘bestuurder’ van 
je lichaam.

Hartcoherentie is tegenwoordig populair op scholen bij de 
begeleiding van leerlingen met examenvrees. Wat is hartcoherentie 
en is het zinvol voor jou om daar regelmatig gebruik van te maken?
Wat is biofeedback en welke methodes staan ons ter beschikking?

Welke invloed heeft muziek op ons zenuwstelsel en welke vormen 
van muziektherapie zijn bekend? Wat is het grote verschil tussen de 
klassieke muziek van de grote meesters -zoals Mozart, Beethoven 
en Bach- en de popmuziek? Welke experimenten zijn er met muziek 
gedaan die effect hebben op onze gezondheid? 

‘Music gives a soul to the universe, wings to the mind, flight to the 
imagination and life to everything’   -  Plato



SEMINAR 08
Ziekten van het maagdarmkanaal

Het achtste seminar ‘Ziekten van het maagdarmkanaal’ behandelt 
een specifiek onderdeel van het symbool van de ‘groene 
afvalcontainer’ op het plaatje van de holistische mens.
Ziekten van het maagdarmkanaal komen in de praktijk veel voor en 
daarom wordt het onderwerp speciaal toegelicht in een zelfstandig 
seminar.

Veel mensen hebben maagklachten en last van een nerveuze 
maag. Bij sommige mensen ontwikkelen deze klachten zich tot 
een maagzweer. Wat is de functie van de maag en hoe wordt de 
maag aangestuurd? Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van 
maagklachten? Wat kun je eraan doen? Wat kun je het beste eten en 
op welke manier, om je maag te ontzien?

Jaarlijks bezoeken veel patiënten de huisartsenpraktijk vanwege 
chronische darmklachten. Buikpijn, darmkrampen, winderigheid en 
moeizame stoelgang zijn de meest gemelde klachten. ‘Prikkelbare 
Darm Syndroom’ is een veel gestelde diagnose. Veel mensen lijden 
onder chronische obstipatieklachten en zijn al blij als ze één of 
tweemaal per week stoelgang hebben. Wat zijn de gevolgen van een 
slechte stoelgang? Wat is nu normaal of gezond? Wat kun jij zelf doen 
om een gezonde stoelgang te krijgen?

Een groot aantal mensen met darmklachten krijgt uiteindelijk te 
maken met ontstekingen en bloedverlies. Waar kun je op letten? 
Wat kun je doen bij ontstekingen van de darm? En wat is het verschil 
tussen ontstekingen van de dunne darm en ontstekingen van de 
dikke darm? Welke rol speelt voeding bij de behandeling hiervan? 
Wat is het verschil tussen voedingsallergie en voedselintolerantie? 

In de winter krijgen veel mensen te maken met ontstekingen 
aan de luchtwegen en krijgen ze uiteindelijk een antibioticakuur 
voorgeschreven. Hoe kun je jouw darmflora weer opbouwen na een 
antibioticakuur?

‘Houd het hoofd koel, de voeten warm en prop niet te vol den darm’ 
               Boerhaave (1668 - 1738)      

‘Onze darmen zijn te vergelijken met de wortels van een boom’ 



SEMINAR 09
Milieuvervuiling & gifstoffen 

Het negende seminar ‘Milieuvervuiling & gifstoffen’ behandelt het 
tweede symbool van de gifstofbelastingen op het plaatje van de 
holistische mens.
Iedereen weet dat tegenwoordig bijna alle groenten en fruit worden 
bespoten met allerlei bestrijdingsmiddelen. Welke chemicaliën 
worden het meest gebruikt en welke groente- en fruitsoorten worden 
het meest bespoten?
Wat is het verschil tussen biologische groente en fruit en biologisch-
dynamisch verbouwde groente en fruit? Hoe kun je het herkennen en 
zijn er keurmerken?

Veel etenswaren, waaronder ook biologische groenten en fruit, 
worden in plastic verpakt. Uit onderzoeken van toonaangevende 
universiteiten is gebleken dat bepaalde stoffen, die in plastic 
verwerkt zijn, een slechte invloed op onze gezondheid kunnen 
hebben. Niet alle plastic soorten zijn schadelijk. De verschillende 

soorten plastic zijn onder 
te verdelen in zeven 
universele categorieën, ook 
wel recyclecodes genoemd. 
Aan deze codes, te vinden 
op plastic waarin etenswaar 
wordt bewaard, valt af te 

‘Een weinig slechts bederft veel goeds’

leiden of de plasticsoort schadelijk is of niet. Welke codes kennen 
we en welke gezondheidsrisico’s kleven er aan de schadelijke 
plasticsoorten?
 
De laatste honderd jaar is onze aarde sterk vervuild geraakt. Met 
biologisch niet of moeilijk afbreekbare gifstoffen als bijproduct van 
met name de chemische industrie. Zware metalen vormen een grote 
bedreiging voor onze gezondheid. Kwik is een zwaar metaal, dat nog 
veel gebruikt wordt in de industrie.  

De tandarts gebruikt speciale afzuigapparatuur om kwikdampen 
af te voeren en er gelden strenge regels voor het verwijderen 
van amalgaam. Is amalgaam in ons gebit dan wel veilig? Wat 
zijn de symptomen van amalgaamvergiftiging? Als je jouw 
amalgaamvullingen wilt laten verwijderen, hoe kun je dat dan het 
best laten doen? 
 
Ook lood en cadmium zijn giftige stoffen. Hoe worden wij 
daaraan blootgesteld? Wat zijn de symptomen van lood- en 
cadmiumvergiftiging? Is het aantoonbaar met bloed- en/of 
urineonderzoek? Hoe kun je het beste deze zware metalen uit 
je lichaam verwijderen? Wat kun je zelf doen om je lichaam te 
ontgiften?

Electrosmog is tegenwoordig ook een grote belasting. 
Veel mensen zijn overgevoelig voor bepaalde 
apparatuur. De natuur kent eveneens bepaalde vormen 
van aardmagnetische belastingen, die niet goed zijn 
voor onze gezondheid.  Hoe kun je deze herkennen?



SEMINAR 10 
Emotionele belastingen & innerlijk kind 

Het tiende seminar ‘Emotionele belastingen & innerlijk kind’ 
behandelt meerdere symbolen op het tweede niveau van het plaatje 
van de holistische mens.
Zoals we al in het seminar ‘Ons besturingssysteem & ontspanning’ 
hebben gezien, kunnen we het lichaam van de mens beter begrijpen 
vanuit de metafoor van een vliegtuig. Het vliegtuig is afhankelijk 
van de brandstof als input, maar moet ook haar uitlaatgassen als 
output kwijt. Het vliegtuig beschikt over een rem- en gaspedaal en 
dient zorgvuldig bestuurd te worden. De piloot en het vliegtuig zijn 
niet identiek. Ook al vlieg je als piloot in een Boeing die zorgvuldig 
onderhouden is, toch kun je crashen als je te veel gas geeft, niet tijdig 
remt of onvoldoende sturing geeft. Of je kunt met je vliegtuig ‘in 
zwaar weer komen’ door bepaalde omstandigheden. Juist dan zijn de 
vaardigheden van de piloot van wezenlijk belang om het vliegtuig op 
koers te kunnen houden of tijdig een noodlanding te kunnen maken.

Dit seminar gaat met name in op de rol van de bestuurder van 
het vliegtuig, bij de mens ‘de persoonlijkheid’ genoemd. Jouw 
persoonlijkheid is een optelsom van al je levenservaringen, jouw 
interpretaties ervan en je reacties erop. Je interpretaties zijn geen 
objectieve waarnemingen, maar het zijn je subjectieve opvattingen 
van de gebeurtenissen in jouw leven. 

’Je bent wat je denkt, maar ben je je bewust van wat je denkt?’ 

Ieder mens wordt als een ‘Roodkapje’ geboren: als een puur en 
onschuldig kind. Kun je je nog verplaatsen naar jouw kinderleeftijd? 
Wat kun je je herinneren uit jouw jeugd: niet alleen van de 
nare ervaringen, maar ook van de mooie ervaringen die je zijn 
bijgebleven? Iedereen weet dat Roodkapje onderweg de ‘boze wolf’ 
ontmoet: in ons leven lopen we tegen moeilijke dingen aan. Hoe 
ga je om met nare gebeurtenissen in jouw leven, ook al zijn ze een 
langere tijd geleden? Wat zijn de gevolgen voor onze gezondheid en 
wat gebeurt er met onze hersenen als er een nare gebeurtenis heeft 
plaatsgevonden?

Wat verstaan we onder een trauma en wanneer is nu iets 
traumatisch? Hoe kun je met een trauma leren omgaan, welke 
mogelijkheden staan je ter beschikking? Wat bedoelen we met 
‘innerlijk kind’ en welke methodes zijn er waardoor we beter contact 
kunnen maken met onze emoties en gevoelens uit onze kindertijd?

Wat zijn de meest voorkomende emoties en hoe kun je daar het 
best mee omgaan? Welke emotieregulatiestoornissen kennen 
we? Wat is het verschil tussen ‘borderline’ en ‘autisme’? Wat zijn 
persoonlijkheidsstoornissen en hoe ontstaan deze?



SEMINAR 11
De ouder wordende mens 

Het elfde seminar ‘De ouder wordende mens’ gaat in op een steeds 
groter wordend probleem in de maatschappij, de zogenaamde 
vergrijzing. Wat bedoelen we met ‘vergrijzing’ en welke gevolgen 
heeft dat voor ons gezondheidssysteem?

‘Je bent zo oud als jij je voelt’ 
 
Wat verstaan we onder oud?  
Met welke klachten moeten  
we rekening houden als  
we ouder worden? Welke  
belastingen nemen toe met  
het ouder worden? Welke  
behoeften heeft de ouder  
wordende mens?

‘Je bent zo oud als je denkt’

‘Ouder worden willen 
we allemaal, maar 

gezond oud worden is 
een levenskunst’

Achteruitgang van het geheugen is een veel voorkomende klacht 
bij het ouder worden. Wat kunnen we doen om ons geheugen en 
concentratie ook op oudere leeftijd te behouden?

Botontkalking, artrose en gewrichtsklachten  
veroorzaken vaak veel pijn en bewegings- 
beperking, waardoor ouderen vaak 
afhankelijk worden van specifieke 
hulp. Wat kunnen we zelf doen 
om het verouderingsproces zo 
goed mogelijk te begeleiden? 
Is het ook mogelijk het 
verouderingsproces zelfs te 
vertragen? In reclames wordt  
gesproken over ‘anti-aging’ 
en ‘life extension’. Wat houden 
deze begrippen in? 
Wat is het verschil tussen 
het gebruik van synthetische 
hormonen en de zogenaamde 
‘bio-identical’ natuurlijke 
hormonen? Wat kun jij zelf 
doen om gezond en vitaal 
ouder te worden? 



SEMINAR 12
Kanker, je kunt meer dan je denkt 

 
 
Het twaalfde seminar ‘Kanker, je kunt meer dan je denkt’ gaat in 
op een veel voorkomende ziekte in de maatschappij, welke een 
grote impact heeft op het welbevinden van de mens en zijn of haar 
omgeving in het algemeen.  
 
Het seminar heeft als doel om mensen preventief voor te lichten over 
de meest voorkomende oorzaken van kanker. En daarnaast biedt het 
ook een systematisch overzicht van de vroege ‘alarmsymptomen’ 
die het lichaam afgeeft in de aanloop van de ziekte. Hoe kun je deze 
vroegtijdig onderkennen en waar moet je op letten? Wat zijn de 
meest voorkomende kankersoorten bij vrouwen? Wat is de meest 
voorkomende vorm van kanker bij mannen? Wanneer loop je als man 
of vrouw meer risico op een bepaalde kankersoort? Hoe ontstaan 
erfelijke belastingen? Welke rol spelen stress en emoties bij het 
ontstaan van kanker? 
 
Tegenwoordig worden er bij de uiteindelijke vaststelling van de 
diagnose van de soort kanker bij patiënten bijna altijd weefselbiopten 
genomen, waarbij ook DNA-analyses worden gedaan. Mammaprint is 
bijvoorbeeld een DNA-test, waarbij veel genen worden geanalyseerd  

met betrekking tot het risico op uitzaaiingen bij vrouwen met ‘vroeg 
stadium invasieve borstkanker’. Zijn er meer van dit soort testen op de 
markt, ook voor andere kankersoorten? Wat is het grote voordeel van 
deze testen en voor welke nieuwe behandelingsmethodieken kunnen 
ze ingezet worden? 

De diagnose ‘kanker’ is vaak overrompelend en heeft een grote 
impact op je welbevinden. Hoe ga je om met je eigen angst, maar 
ook met de angst en vaak goed bedoelde adviezen van de omgeving? 
Hoe bereid je je gesprekken in het ziekenhuis het beste voor? 
Welke reguliere behandelingen staan jou ter beschikking? Wat 
zijn de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van diagnosestelling 
en behandeling? Wat is immunotherapie en hoe kom je ervoor in 
aanmerking?

Wat kan je zelf doen naast de behandeling in het ziekenhuis?  
Welke rol speelt gezonde voeding bij de behandeling van kanker 
en wat valt er te denken van bepaalde voedingssupplementen als 
vitamine C, selenium, curcumine en resveratrol? 

Er zijn verschillende therapieën in omloop die gebaseerd zijn op 
voeding. In Nederland zijn vooral de Moermantherapie en het 
Houtsmullerdieet bekend geworden.  
De bekende arts dr. Moolenburgh, schrijver van het boek ‘U kunt 
meer dan u denkt’, was een groot voorstander van de enzymtherapie, 
ontwikkeld door de Amerikaanse arts Gonzalez. Hij maakte ook 
onderscheid in verschillende 
stofwisselingstypen bij de 
mens en baseerde daar zijn 
voedingsadviezen op.  
 
Welk voedingssysteem is geschikt 
voor jou?



Kennis Maken
Wilko van der Vegt behaalde in 1991 zijn artsdiploma aan 
de Universiteit van Utrecht. Gelijktijdig studeerde hij 
Natuurgeneeskunde en Orthomoleculaire geneeskunde. Na zijn 
afstuderen heeft hij zich verder verdiept in de Homeopathie en de 
Heliopathie (zonlicht-geneeskunde), waarvoor hij jarenlang seminars 
verzorgde in het Duitstalig gebied. Later heeft hij zich gericht op de 
enzymtherapie en het verbeteren van het immuunsysteem, zoals 
beschreven door dr. Gonzalez. 

Al sinds zijn studietijd voert hij een consultatieve praktijk als arts 
Integrale geneeskunde en Leefstijl geneeskunde in Ommen. Hij heeft 
zich gespecialiseerd in gezondheidspreventie en de behandeling 
van chronische ziekten op een holistische manier. Het  individueel 
‘in kaart brengen van de gezondheid’ middels data-analyse en  
‘personalized medicine’ is hierbij het uitgangspunt. 
Gezond leven en de ontwikkeling van een vernieuwend 
gezondheidsconcept, waarbij ‘het onderwijzen en praktiseren van 
gezondheid door zelfkennis’ centraal staan, is van jongs af aan zijn 
grote passie geweest. 

De seminars en trainingen staan ten dienste van de 
gezondheidsbeleving en een toenemend ‘gezondheidsbewustzijn’. 
Voor ieder mens, klachtenvrij of chronisch ziek, is het belangrijk in 
de huidige 24-uurs economie om rust, orde en regelmaat te creëren. 
Het is een voorwaarde om weer gezonde voorstellingen van het leven 
te kunnen maken. De herinneringen aan de eenvoud en oprechtheid 
van de natuur komen dan in de mens spontaan naar boven en 
men kan zich weer op een ontspannen manier laten leiden door de 
‘Wetten van het leven’.

Ik nodig je graag uit voor het volgen van onze seminars in 
Zwolle, een gezondheidscheck in de praktijk in Ommen en/
of een gezondheidstraining op ons resort in Spanje, met als 
doel jouw gezondheid zichtbaar te maken. 

Met gezonde groet, 
Wilko van der Vegt



Locatie
Van der Valk Hotel Zwolle
Nieuwleusenerdijk 1, 8028 PH Zwolle

Kosten
De kosten bedragen per seminar € 39,-.

Aanmelden?
Voor data & tijden en voor aanmelden,  
ga naar www.jouwgezondheidzichtbaar.nl

12 seminars met de volgende onderwerpen:  

za 31-08-2019 Introductie ‘Maak jouw gezondheid zichtbaar’ 
za 07-09-2019 Voeding & vertering
za 28-09-2019 Zuurstof & ademhaling
za 16-11-2019 Water & vochthuishouding
za 07-12-2019 Zonlicht  & warmte
za 11-01-2020 Beweging, ritme & ordening
za 25-01-2020 Ons besturingssysteem & ontspanning 
za 08-02-2020 Ziekten van het maagdarmkanaal
za 14-03-2020 Milieuvervuiling & gifstoffen 
za 04-04-2020 Emotionele belastingen & innerlijk kind
za 27-06-2020 De ouder wordende mens
donderdagavond maandelijks: Kanker, je kunt meer dan je denkt

Meer info? Kijk op: 
jouwgezondheidzichtbaar.nl


