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Voorwoord 

Er goed uitzien lijkt in onze maatschappij erg belangrijk te zijn geworden. 

We willen graag gezien worden en geven voor een mooie buitenkant 

kapitalen uit aan cosmetica, schoonheidsspecialistes, kappers, plastische 

chirurgie en fitnessclubs.  

Vanuit het toenemend besef dat schoonheid niet alleen van buitenaf, maar 

ook van binnenuit komt, geven we nu bijvoorbeeld ook geld uit aan 

voedingssupplementen en besteden meer aandacht aan yoga, meditatie, 

emotioneel welzijn, et cetera.  

In dit E-book wordt eveneens aandacht besteed aan zowel de binnen- als 

buitenkant van ons lichaam. Daarbij ligt  ondanks dat ik eigenaar ben van 

een natuurlijke cosmeticalijn met de naam Happy Nature Products  het 

zwaartepunt op schoonheid van binnenuit. Vanwege haar belangrijke rol 

voor een goede gezondheid wordt vooral aan de juiste voeding veel 

aandacht besteed.  

Van veel van de beschreven informatie ben ik zelf de bron. In 1997 

studeerde ik af als natuurgeneeskundige en ik ben tot op de dag van 

vandaag actief als therapeut binnen mijn praktijken in Zwolle en Almelo.  

Een aantal jaren geleden kwam ik ook in aanraking met de 

cosmeticabranche en raakte geïnteresseerd in de natuurlijke cosmetica. 

Mijn interesse en verdieping in deze branche gingen zelfs zover dat het 

uiteindelijk leidde tot het uitbrengen van een eigen natuurlijke 

cosmeticalijn. 

De kennis van zowel de natuurgeneeskunde als de cosmetica, die voor mij 

zo goed hand in hand gingen, heeft uiteindelijk geresulteerd in het 

schrijven van dit gratis E-book dat vol 

staat met wetenswaardigheden die de 

kwaliteit van je huid en je gezondheid 

kunnen verbeteren. Ik wens je veel 

leesplezier met de inhoud van dit E-book!  

Bert van Doorn, juli 2012 

http://www.gezondecosmetica.nl/
http://www.bioresonantie-therapie.nl/
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Inleiding 

Als je er goed uit wilt zien, is het gebruik van cosmetica een prachtig 

hulpmiddel. Goede producten beschermen, verzachten en versoepelen de 

huid en laten je er beter uitzien. 

Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar natuurlijke cosmetica, omdat deze 

vrij is van stoffen die de gezondheid ondermijnen. Als eerste bijlage tref je 

in dit E-book ook een zogenaamde foute stoffenlijst aan. Hierop staat 

vermeld welke stoffen een belasting vormen voor je gezondheid. 

Zoals in het voorwoord reeds werd aangegeven, zijn er voor het verkrijgen 

van een gave huid meer factoren die een belangrijke rol spelen.  

Goede voeding bijvoorbeeld. Het gebruik van groente en fruit met hun 

sterke antioxidatieve eigenschappen is een van de sterkste peilers voor een 

gezond lichaam en een gezonde 

huid. Het voldoende drinken van 

het juiste vocht is nog zo'n peiler.  

Ook het gebruik van de juiste vetten 

is van zeer groot belang. Of je 

gebruik maakt van knutselvet of 

natuurlijke vetten is namelijk zeer 

bepalend voor zowel een goede 

lichamelijke als een geestelijke 

gezondheid.  

En welke voedselcombinaties gemakkelijk zijn te verteren en welke niet. 

Zo kunnen slecht verteerbare combinaties van invloed zijn op ons 

energieniveau en de mate van verslakking.  

Welke vraagtekens moeten we plaatsen bij het overmatig gebruik van 

zuivel en suikers? En wat zijn de effecten van al die E-nummers in onze 

voeding? Wat te denken van het enorme gebruik van 

voedingssupplementen: hebben we die nu echt zo hard nodig? 

Behalve voeding wordt in dit E-book ook aandacht besteed aan de effecten 

van roken, stress, zonlicht, beweging, nachtrust en meditatie.  

http://www.gezondecosmetica.nl/
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1 Het belang van water drinken 

Water is van groot belang om ons lichaam – en dus ook onze huid – gezond 

te houden. Ongeveer tweederde van ons lichaam bestaat namelijk uit 

water.  

Het is een belangrijk transportmiddel om enerzijds voedingsstoffen naar 

onze weefsels en organen te brengen en anderzijds om restproducten van 

onze stofwisseling (toxines) uit de weefsels af te voeren en uit te scheiden. 

Toxines: voedingsstoffen voor bacteriën 

Wanneer we te weinig vocht binnenkrijgen, ontstaat er een ophoping van 

toxines. Aanvankelijk gebeurt dit met name in de darmen, maar later ook 

elders in het lichaam. Deze toxines zijn lekkere hapjes voor bacteriën en 

schimmels, die ons immuunsysteem uitputten en op hun beurt ook weer 

afbraakproducten produceren.  

De gevolgen daarvan zijn onder andere vermoeidheid, 

concentratiestoornissen en kans op auto-immuunziekten, zoals reuma. Bij 

mensen met huidproblemen in de familie kan het bovendien al snel tot 

eczeem leiden. Dit komt doordat uitscheidingsorganen elkaar in hun functie 

ondersteunen.  

Zo kunnen je darmen hun vele 

gifstoffen afgeven aan het bloed. 

Hierdoor kan de filterfunctie van de 

nieren dusdanig worden overbelast 

dat de huid door middel van 

transpiratie een deel van deze 

functie overneemt.  

Doordat de huid hier niet op is 

berekend, kunnen ontstekingen, 

roodheid en schilfers ontstaan. Ook onze transpiratiegeur kan hierdoor veel 

sterker worden dan normaal. 

Bij eczeem willen we nog weleens gebruikmaken van een regulier 

voorgeschreven hormoonzalf. Behalve dat deze de structuur en de kleur 

van de huid kan aantasten, blokkeert het tevens de afvoer van toxines.  
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En wanneer de huid wordt geblokkeerd, kan de uitscheiding zich gaan 

verplaatsen naar de longen. Verslijming, benauwdheid en hoesten kunnen 

het gevolg zijn. 

Om te voorkomen dat deze symptomen alleen maar erger worden, doe je er 

tegen die tijd verstandig aan om eens een bezoek te brengen aan een 

erkende homeopaat of natuurgeneeskundige. Woon je toevallig in de 

buurt van Zwolle of Almelo, dan kun je desgewenst ook bij mij terecht. Kijk 

daarvoor op bioresonantie-therapie.nl.  

Oedeemvorming en vermoeidheid 

Te weinig vocht in je lichaam kan ook leiden tot oedeemvorming. Dit houdt 

in dat een lichaam met een te laag vochtgehalte zijn vocht juist gaat 

vasthouden als natuurlijke reactie op de uitdroging.  

Zo werkt het met caloriediëten trouwens ook: honger het lichaam uit en na 

het dieet zul je extra aankomen. Je lichaam wil na deze beproeving 

namelijk een reserve aanleggen om ook in sobere tijden het lichaam van 

voldoende voedingsstoffen te kunnen 

voorzien. 

Als je last hebt van vermoeidheid, kan 

het helpen om ineens een grote 

hoeveelheid water te drinken: het 

zogenaamde bulk drinken. Dit houdt in 

dat je binnen een kwartier ongeveer 

drie longdrinkglazen leegdrinkt. 

De lever maakt hierdoor een belangrijke 

stof aan (angiotensine) die zorgt voor 

een sterke koolhydraatverbranding in 

de cellen.  

Het gevolg is dat je meer energie 

krijgt. Doe dit twee keer daags, bijvoorbeeld om tien uur ’s ochtends en 

twee uur ’s middags. Je kunt hier het beste water voor gebruiken.  

http://www.bioresonantie-therapie.nl/
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2 Dagelijks verse groente en fruit 

Groente en fruit dienen bij consumptie vers te zijn. Het liefst zo van de 

boom, struik of koude grond. Ze bevatten dan de meeste vitamines, 

mineralen en levenskrachtenergie (levenskrachtenergie in Bovis-eenheden). 

Helaas komen door onze hedendaagse teeltmethodes steeds minder 

waardevolle stoffen in onze voeding voor. Uit Wagenings onderzoek bleek 

bijvoorbeeld dat in andijvie, bloemkool en wortelen tot 50% minder 

waardevolle stoffen voorkomen dan vroeger.  

Oorzaken hiervan zouden uitputting van de grond zijn en vergiftiging van 

diezelfde grond door agressieve mestmethodes. Ook het in kassen kweken 

van gewassen (die onder invloed van kunstlicht en kunstmest een versnelde 

groei ondergaan) zou hier debet aan zijn.  

Onderzoek heeft uitgewezen dat groente en fruit juist door een rustige 

uitrijping in de zon de meeste vitamines en mineralen produceren. 

 

Ook potten en blikken bevatten doorgaans weinig vitamines. Ze zijn 

namelijk al een keer gekookt, waardoor celstructuren zijn vernietigd. De 

vitamines die er nadien nog inzitten, vervliegen bij opening en al helemaal 

wanneer de inhoud ervan wordt opgewarmd. 
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Wie zijn voedsel echt om zeep wil helpen, gebruikt het beste de 

magnetron. Ogenschijnlijk lijkt de magnetronhap het voedsel niet te 

veranderen. Intrinsiek is dat echter wel zeker het geval. Zowel de vitamines 

als de levenskrachtenergie gaan door de straling verloren. 

Antioxidatieve werking van groente en fruit 

Groente en fruit staan bekend om hun sterke antioxidatieve werking door 

de aanwezigheid van de vitamines A, C en E. Ze gaan de oxidatie in het 

lichaam tegen die wordt veroorzaakt door zogenaamde vrije radicalen. 

Vrije radicalen zijn incomplete moleculen die – om in balans te komen – 

elektronen afsnoepen van gezonde weefsels. Ze ontstaan onder andere door 

stress, roken en langdurig zonnen. Grote hoeveelheden van deze radicalen 

veroorzaken vroegtijdige veroudering. 

Groentesoorten die veel antioxidanten bevatten 

 Red kidneybonen (acht keer zoveel als bijvoorbeeld in sla en 

komkommer) 

 Broccoli, spinazie en spruitjes (twee tot drie keer zoveel als in 

kidneybonen) 

 Knoflook en boerenkool (dertig keer meer dan in komkommer) 

Fruitsoorten (voor zover zongerijpt) met veel antioxidanten 

 Bessensoorten, zoals veenbessen, vlierbessen, blauwe bessen, goji-

bessen en açai-bessen 

 Aardbeien, bramen, frambozen en kersen 

 Gedroogde pruimen 

Appels, peren, watermeloen, banaan en zelfs sinaasappel scoren vrij laag. 

Voor de chocoladeliefhebbers is het misschien ook leuk om te weten dat 

honderd gram pure chocolade qua antioxidatieve werking overeenkomt met 

zes kilo appels!  

Wil je het antioxidanten verhaal nog verder completeren, drink er dan 

dagelijks een paar koppen groene thee bij. 



 

 

 

 

 

Copyright © 2012 Bert van Doorn | Alle rechten voorbehouden  

Happy Nature Products | www.gezondecosmetica.nl 

 

11 

Antioxidanten en huidveroudering 

Antioxidanten worden veelvuldig toegepast in crèmes en dienen meestal 

een vroegtijdige veroudering van de huid te voorkomen. Een voorbeeld van 

een goede crème van biologische kwaliteit is de anti-aging crème van Happy 

Nature Products.  

Vitamines A, C en E hebben niet alleen een antioxidatieve werking, maar ze 

spelen ook een belangrijke rol bij de opbouw van de textuur van de huid. 

Het meest toegepast in huidcrèmes zijn: 

 Retinol (ook wel vitamine A1 of provitamine A genoemd): een 

vetoplosbaar stofje dat ook door het lichaam kan worden 

aangemaakt uit bètacaroteen (wortel) 

 Tocopherolen: vitamine E 

 Fruitzuren: bevatten veel vitamine C  

Groente en fruit bevatten ook veel vezels, die van belang zijn voor de 

darmperistaltiek (kneedbeweging van de darmen). Vanuit het hoofdstuk 

over water weten hoe belangrijk een goede darmpassage is: naarmate we 

onze afvalstoffen beter afvoeren, blijven onze weefsels gezonder. 

Meer informatie over groente en fruit 

 Supergezond eten met gezonde voeding  

 Kookboek natuurlijk eten  

 50 groene smoothies in een handomdraai  

 

 

http://www.gezondecosmetica.nl/anti-aging-creme
http://urly.nl/supergezondetenmetgezondevoeding
http://urly.nl/kookboeknatuurlijketen
http://urly.nl/50groenesmoothiesineenhandomdraai
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3 Vermijd knutselvet 

Alle margarines, halvarines en hun vloeibare equivalenten die worden 

gebruikt voor bakken en braden, horen wat mij betreft thuis op de non-

food afdeling en zijn hooguit goed om de velgen van je fiets tegen roesten 

te beschermen (je merkt het al, ik ben duidelijk geen fan). 

Waarom heeft je lichaam niets aan 

knutselvet?  

Ze hebben door hun chemische vervorming namelijk niets meer met 

voeding te maken. Zo worden oorspronkelijke natuurlijke plantaardige 

vetten, zoals zonnebloemolie en olijfolie, in het productieproces dusdanig 

verhit dat alle waardevolle vitamines en mineralen nagenoeg verdwijnen.  

Bleking en ontgeuring van deze oliën  beiden chemische processen  doen 

de rest. Ook worden aan de meeste producten zogenaamde transvetten 

toegevoegd, die een rol spelen in de stabilisatie van het vet.  

Deze transvetten zijn zeer corrosief en tasten door hun etsende werking de 

wanden van onze bloedvaten aan. Om dit knutselvet echter nog wat leven 

in te blazen, worden de vitamines A en D toegevoegd. Beiden komen 

echter uit het scheikundelokaal.  

Dan is er ook nog een overtuigend merk dat meent dat zij met haar light 

product je cholesterol moet verlagen. Doe hier een lontje in, zou ik zeggen, 

en steek het aan. Dan heb je light… 

De cholesterolleugen 

Professor Hartenbach, vaatchirurg in Duitsland en auteur van De 

cholesterolleugen, geeft aan dat bij dichtgeslibde aderen cholesterol 

nauwelijks een rol speelt. De oorzaak is eerder te zoeken in 

vaatontstekingen, overconsumptie van calciumrijke producten 

(aderverkalking) en het gebruik van de foute knutselvetten. 

Cholesterol wordt voor zo’n 90% door ons intelligente lichaam zelf 

aangemaakt, onder andere als bescherming tegen de bovengenoemde 

agressieve vetten.  
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Het is gemakkelijk te begrijpen dat deze vetten geen goede bijdrage 

leveren aan de huid. Ons lichaam is namelijk alleen gebaat bij onbewerkte 

organische stoffen, die vele malen beter door het lichaam worden 

opgenomen. In het volgende hoofdstuk gaan we het hebben over deze 

gezonde vetten. 
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4 Wat zijn goede vetten? 

Iedere cel in ons lichaam bevat een celmembraan die onder andere is 

opgebouwd uit lipiden (vetdeeltjes). Deze zijn noodzakelijk voor een goede 

celstofwisseling, die op zijn beurt weer van belang is voor onze energie en 

groei en de instandhouding en 

vervanging van oude cellen.  

Als we jarenlang de verkeerde 

vetten consumeren (zoals in 

voorgaand hoofdstuk beschreven) 

zal deze functie zeker 

achteruitgaan.  

Indeling in vetzuren 

Goede vetten kunnen in de volgende categorieën worden ingedeeld:  

Meervoudig onverzadigde vetten 

 Omega 3 vetzuren: deze vetzuren worden onderverdeeld in oliën op 

basis van linoleenzuur (voorkomend in lijnzaad-, raapzaad-, hennep- 

en walnootolie) en EPA en DHA, die we aantreffen in visolie en wild. 

 Omega 6 vetzuren: de belangrijkste zijn arachidonzuur 

(voorkomend in wild- en zoetwatervis) en linolzuur, dat voorkomt in 

zonnebloem-, soja-, maïs-, tarwekiem-, saffloer- en teunisbloemolie. 

Ook in plantaardige margarines komen Omega 6 vetzuren voor.  

Waar we vroeger deze oliën in gelijke verhoudingen binnenkregen, 

consumeren we tegenwoordig twintig keer meer Omega 6 dan Omega 3 

vetzuren.  

Omega 6 krijgen we het beste binnen in de vorm van arachidonzuur. Het 

voorkomt ontstekingsprocessen, heeft een gunstige werking op een hoge 

bloeddruk en verbetert ons immuunsysteem.  

Omega 6 in de vorm van linolzuur roept echter bij een teveel juist 

ontstekingen op en levert schade op door de aanmaak van vrije radicalen 

(zie hoofdstuk twee).  
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Enkelvoudige vetzuren (Omega 9 vetzuren) 

 Hiertoe behoort olijfolie. 

Verzadigde vetten  

 Hiertoe behoren onder andere roomboter, kokosolie en rode 

palmolie.  

Het verhitten van vetzuren 

Door hun chemische structuur zijn meervoudig onverzadigde vetzuren 

uiterst kwetsbaar voor verhitting. Ze bereiken snel hun rookpunt 

(zonnebloemolie reeds bij 65 graden Celsius) en veranderen in vrije 

radicalen die gezonde weefsels aantasten. 

Enkelvoudige onverzadigde vetzuren kunnen meer warmte hebben. 

Olijfolie kan afhankelijk van de soort een hitte verdragen tussen de 140 en 

175 graden Celsius. Je kunt er dus gerust mee wokken.  

Verzadigde vetten verdragen temperaturen tot zeker 200 graden Celsius. 

Ze zijn geschikt voor bakken, braden en sommige zelfs voor frituren. 

De voordelen van Omega 3 vetzuren 

Tegenwoordig wordt veel aandacht besteed aan de omega 3 vetzuren (en 

in mijn optiek terecht). Vooral visolie staat sterk in de belangstelling. Deze 

olie  afkomstig van vis, maar ook van de zogenaamde grill  is onder 

andere opgebouwd uit EPA en DHA. Dit zijn twee zeer belangrijke stoffen 

waar helaas het gros van de mensheid een groot tekort aan heeft. 

Er zijn inmiddels vele aandoeningen die met een tekort aan deze omega's 

in verband worden gebracht. Een aantal voorbeelden zijn: eczeem, 

psoriasis, hoge bloeddruk, hartaandoeningen, immuundeficiënties, mentale 

stoornissen, depressie, neurologische aandoeningen en vermoeidheid. 

DHA en EPA werken daarnaast zeer voedend naar onze celmembranen en 

verbeteren de stofwisseling. Dat geldt ook voor onze huid, die door een 

betere aanvoer van voedingsstoffen en afvoer van toxines een gezondere 

uitstraling krijgt. 
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Ook bezitten EPA (en in mindere mate DHA) ontstekingremmende 

eigenschappen. Ze werken bijvoorbeeld zeer ondersteunend bij huid- en 

gewrichtsontstekingen. Mensen die hier last van hebben, ervaren doorgaans 

een duidelijke vermindering van deze klachten. 

Vette vis als tonijn, zalm, makreel, haring en sardientjes zijn momenteel 

onze belangrijkste bronnen van DHA en EPA. Om echter voldoende hiervan 

binnen te krijgen, zouden we van de genoemde vissoorten dagelijks circa 

230 gram moeten gebruiken. Persoonlijk houd ik van vis, maar iedere 

dag….? Gelukkig bestaan er ook capsules met zelfs een hogere dosis. 

Raapzaad- en lijnzaadolie 

Mensen die een alternatief zoeken voor visolie kunnen ook kiezen voor de 

reeds genoemde raapzaadolie of lijnzaadolie (ook wel vlaszaadolie 

genoemd). Deze oliën hebben net als visolie geweldige eigenschappen: 

 Ze verminderen het hongergevoel.  

 Ze versnellen de stofwisseling.  

 Ze brengen het bloedsuiker in evenwicht.  

 Ze reguleren het insulinepeil.  

 Ze vergroten de zuurstofopname.  

Wat is het effect van raapzaadolie of lijnzaadolie op je lichaam?  

 Verbetering van de huidstructuur 

 Versterking van nagels 

 Haar met meer glans 

 Verbetering van eczeem, psoriasis en acne 

 Minder trek in ongezond, vet eten (resulterend in een mooiere huid)  
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5 Vermijd witte suiker en 

afgeleiden 

Dit hoofdstuk gaat over de grootste dikmaker sinds 1858, toen in 

Zevenbergen de eerste suikerfabriek werd gebouwd. In westerse landen 

wordt nu per persoon gemiddeld dertig tot veertig kilo suiker per jaar 

gegeten!  

Witte suiker  ook wel kristalsuiker genoemd  is sucrose. Sucrose is een 

geraffineerde koolhydraat opgebouwd uit twee enkelvoudige suikers: 

glucose en fructose.  

Geraffineerd wil in dit geval zeggen: ontdaan van cellulose of vezels en 

voedingsstoffen als vitamines, mineralen, spoorelementen, aminozuren en 

enzymen. Ongeraffineerde koolhydraten daarentegen komen rechtstreeks 

uit de natuur en zijn onbewerkt. 

 

De glycemische index (G.I.) 

Een groot nadeel van geraffineerde suikers is dat ze te snel in het bloed 

worden opgenomen. De snelheid waarmee dat gebeurt, heet glycemische 

index (G.I.).  

Voedingsmiddelen met een hoge G.I. verhogen onze bloedsuikerspiegel, 

waardoor de alvleesklier meer insuline moet aanmaken. Doordat de insuline 
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zorgt voor een snelle daling van de bloedsuikerspiegel, voelen we ons 

onprettig en ontstaat er weer een nieuwe suikerbehoefte (hypoglykemie).  

Overconsumptie van producten met een hoge G.I. maakt ons dik en 

bevordert de aanmaak van vet in het bloed en onze lichaamsweefsels.  

Producten met een G.I. van hoog naar laag zijn bijvoorbeeld:  

 Frisdrank, snoep, koek, chocolade, en zoete yoghurtdrankjes (deze 

categorie jaagt je G.I. echt omhoog) 

 Cornflakes, witte rijst, zowel wit- als volkorenbrood, muesli en 

graanvlokken 

 Abrikozen, havermout, honing, aardappelen, mango, papaja, maïs en 

banaan 

 Rozijnen, macaroni, tarwekiemen, appelsap, druiven, appels, peren 

en linzen 

 Pruimen en kersen 

Wat doen geraffineerde suikers nog meer? 

 Geraffineerde suikers verzwakken het immuunsysteem, doordat 

het de kracht van witte bloedlichaampjes vermindert.  

 Ze verminderen de productie van antilichamen.  

 Ze bemoeilijken het transport van vitamine C (een belangrijke 

antioxidant en van belang voor de opbouw van je huidstructuur).  

 Ze verhogen de behoefte aan vitamines.  

 Geraffineerde suikers neutraliseren de werking van essentiële 

vetzuren (zoals de Omega 3 vetzuren) en maken de cellen meer 

doorlaatbaar en daardoor kwetsbaarder.  

 Geraffineerde suikers remmen de opname van mineralen.  

 Ze remmen de productie van ontstekingremmende prostaglandines. 

Denk hierbij aan huidontstekingen. 

Andere soorten geraffineerde suikers 

Bruine suiker en ruwe suiker zijn net zo ongezond als witte suikers. Ook 

hier gaat het om geraffineerde suiker, waaraan een beetje stroop is 

toegevoegd voor de kleur en textuur. Kandijsuiker, basterdsuiker, 

invertsuiker en dextrose zijn ook afgeleiden van het geraffineerde product. 
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In heel veel producten wordt fructose gebruikt. Voor zover dit niet uit 

vruchten afkomstig is, gaat het hier om een stof die wordt gewonnen uit 

maïs die nadien wordt bewerkt.  

Tijdens het productieproces van fructose wordt onder andere 

gebruikgemaakt van het zwaar giftige kwik. Ook wordt het synthetisch 

gehydroliseerd (een verandering van de moleculestructuur door het 

inbouwen van een watermolecule). 

Kunstmatige zoetstoffen met een gelijk zoetend vermogen als suiker zijn 

sorbitol, mannitol en xylitol. Zoetstoffen met een intense zoetkracht zijn 

aspartaam (ongeveer 180 keer sterker dan suiker) en sacharine (ongeveer 

driehonderd keer sterker dan suiker).  

Over de laatste twee zijn inmiddels vele publicaties verschenen die ernstige 

gezondheidsrisico’s beschrijven, waaronder hersentumoren en 

aandoeningen van het spijsverteringskanaal. 

Per definitie staan alle synthetische stoffen ver van de natuur en hebben 

zij een gezondheid ondermijnend karakter. Dit in tegenstelling tot de 

natuur, die leverancier is van organisch voedsel dat juist de gezondheid 

bevordert. 

Voorbeelden van goede 

suikervervangers 

 Rietsuiker 

 Pure, niet bijgesuikerde 

bijenhoning 

 Pure ahornsiroop (sap van de 

Esdoorn) 

 Stevia (blaadjes van de struik 

Stevia Rebaudiana) 

 Moutsuiker 

 Pure vruchtensuiker 

Meer informatie over suikers 

 Leven zonder ongezonde suikers  

 

http://urly.nl/levenzonderongezondesuikers


 

 

 

 

 

Copyright © 2012 Bert van Doorn | Alle rechten voorbehouden  

Happy Nature Products | www.gezondecosmetica.nl 

 

20 

6 Gevaarlijke E-nummers 

Er zijn vandaag de dag ongelooflijk veel voedseladditieven. Dit zijn stofjes 

die op de een of andere manier een product moeten verbeteren. Ze zijn 

voorzien van een zogenaamd E-nummer. 

Voor zover mij bekend loopt de additievenreeks van E100 tot en met E999. 

Velen van deze additieven vormen een regelrechte aanslag op je 

gezondheid en het is heel verwonderlijk dat het allemaal maar aan onze 

voeding mag worden 

toegevoegd.  

Alsof onze gezondheidszorg 

nog geen geld genoeg kost 

worden we meer en meer 

subtiel vergiftigd. Voor mij 

zijn de verantwoordelijke 

overheden compleet gek 

geworden.  

In mijn praktijk merk ik dat 

additieven orgaanfuncties 

ontregelen en zowel 

intoleranties als immunologische reacties oproepen (allergieën). In relatie 

tot de huid kan dit onder andere leiden tot eczeem en ontstekingen.  

Zeer opmerkelijk is dat het aantal mensen met een intolerantie of allergie 

aanzienlijk is gestegen, iets waar je vroeger nauwelijks iets over hoorde. 

Tevens behoren we tot een van de landen met het hoogste sterftecijfers 

door kanker. Dit is geen onlosmakelijke conclusie, maar er liggen zeker 

relaties. 

Bekende E-nummers en hun gevolgen 

E-nummers die we veelvuldig binnen krijgen zijn smaakversterkers, 

zoetstoffen en (niet-natuurlijke) aromastoffen.  

Google voor de aardigheid eens op de voor het lichaam zeer funeste 

smaakversterker E621 (ook wel MSG of gehydrolyseerd plantaardig (soja-) 

eiwit genoemd). Kijk daarna voor de aardigheid de potjes en flessen in je 
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keukenkastjes eens na. Grote kans dat je vervolgens met volle handen 

richting de afvalcontainer loopt!  

E621 zou onder andere overprikkeling van je hersenen veroorzaken door 

de aantasting van neurologische circuits, met afsterving als eindresultaat. 

We worden er dus dom van!  

Ook E951, beter bekend als aspartaam, is een bekend en veel toegepast E-

nummer. Het is een zoetstof die problemen zou veroorzaken aan het 

zenuwstelsel en de spijsvertering en bovendien hersentumoren zou kunnen 

veroorzaken. De meeste light frisdranken (zoals Coca-Cola light, Crystal 

Clear en Fanta) en zoetjes bevatten deze stof. 

Synthetische aroma’s vs. natuurlijke 

aroma’s 

Synthetische aroma's zijn goedkoper dan natuurlijke. Ook hier wordt volop 

gebruik van gemaakt. Supermarkten bijvoorbeeld verkopen tegenwoordig 

allerlei groene thee variaties.  

Groene thee met citroenaroma, sinaasappelaroma, et cetera. Helaas zijn 

deze aroma's doorgaans synthetisch. Staat erop vermeld “bevat natuurlijke 

aroma's", dan kan het geen kwaad. 

En natuurlijk: als je zo nu en dan eens een paar E-nummers binnenkrijgt, 

dan is dat over het algemeen geen ramp (vooropgesteld dat je er geen 

allergie voor hebt). Het gaat echter om de cumulatie: dag in dag uit in vele 

producten.  

Als hier geen kentering in komt, houd ik mijn hart vast voor wat betreft de 

volksgezondheid. Deze zal niet teruglopen, maar terug hollen. Onthoud dus 

de volgende vuistregel:  

Hoe verder een product van de natuur afstaat en hoe meer ermee is 

geknutseld, hoe ongezonder het voor ons is!  

Recepten zonder suiker en E-nummers 

 40 overheerlijke recepten zonder suikers en E-nummers 

http://urly.nl/40overheerlijkereceptenzondersuikersenenummers
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7 Is zuivel wel zo gezond? 

In de afgelopen decennia werd er veel reclame gemaakt voor melk. 

Bekende slogans die ons werden ingeprent waren: "Melk moet, melk doet je 

goed", “Melk is goed voor elk”, "Melk, de witte motor" 

of voor de wat ouderen onder ons: "Drie glazen melk 

per dag, dat doet het" met de cartoon van Joris 

Driepinter. 

Deze reclames kwamen tot stand via het 

voorlichtingsbureau voor voeding (Vovo) als gevolg van 

het feit dat we met zowel een enorm melkoverschot 

als een enorme boterberg zaten opgescheept.  

De Vovo moet bovendien in de veronderstelling zijn 

geweest dat melk wel heel erg gezond was, want 

sindsdien heeft zich een enorme zuivelcultuur 

ontwikkeld en staan de schappen vol met vele soorten 

melkproducten (vooral toetjes). 

De nadelige gevolgen van melkproducten 

Ondanks dat volle melk een bron van vele vitamines, mineralen, eiwit en 

vet is, blijkt de spijsvertering van veel mensen toch problemen te hebben 

met dit voedingsmiddel. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lactose, 

ook wel melksuiker genoemd.  

In onze dunne darm moet lactose met behulp van het enzym lactase worden 

afgebroken tot enkelvoudige suikers. Lukt dit onvoldoende, dan ontstaat 

lactose-intolerantie. In mijn praktijk zie ik daar regelmatig de gevolgen 

van in de vorm van huidklachten (eczeem) en verlijming van de luchtwegen. 

Ook de vertering van het melkeiwit caseïne verloopt moeizaam. In vergelijk 

met moedermelk bevat koemelk ongeveer driehonderd keer zoveel 

caseïne. Producten gemaakt van geitenmelk zijn door een andere 

eiwitstructuur gemakkelijker verteerbaar en geven minder 

intolerantieklachten. 

Teveel aan zuivel kan ook bijdragen aan aderverkalking en  in 

tegenstelling tot wat veel wordt gedacht  kan het ook leiden tot 



 

 

 

 

 

Copyright © 2012 Bert van Doorn | Alle rechten voorbehouden  

Happy Nature Products | www.gezondecosmetica.nl 

 

23 

botontkalking. Zo wil het calcium in zuivel zich namelijk binden aan 

magnesium. Wanneer het geen magnesium in het bloed tegenkomt, kan het 

aan de botten worden onttrokken.  

Overschotten aan calcium in de bloedvaten kunnen ook neerslaan. Hierdoor 

verruwen en verharden de vaatwanden, waardoor een hoge bloeddruk en 

het dichtslibben van de vaten op de loer liggen. Calcium plus melk is 

binnen dit kader dus een grote misvatting. 

Voor wie bang is voor een calciumtekort, zijn er ook de volgende 

calciumbronnen: boerenkool, groene kool, broccoli, uien, basilicum, 

bieslook, bladselderij, amandelen, hazelnoten, vijgen, lijnzaad, sesamzaad 

(pasta Tahin), kaneel, kerrie en gedroogde rozemarijn. 

Welke zuivelproducten hebben de 

voorkeur?  

Als je toch kiest voor zuivel, kies dan bij voorkeur voor gefermenteerde 

(=aangezuurde) halfvolle melkproducten, zoals biogarde of kwark. 

Aangezuurde producten bevatten ook bacteriestammen die een positieve 

bijdrage leveren aan de darmflora. 

Waarom halfvolle (vette) melkproducten? vraag je je misschien af. Het vet 

in melk is verzadigd en daar moeten we niet te veel van binnen krijgen. 

Magere melk is echter geen optie, omdat de vitamines A, D, E en K alleen in 

vet oplosbaar zijn. Magere melk en ook karnemelk bevatten deze vitamines 

dus nauwelijks.  

In magere melk komen daarnaast naar verhouding de meeste hormonen 

voor, terwijl aan de Harvard School of Public Health uit onderzoek bleek dat 

natuurlijke, maar ook niet-natuurlijke, hormonen de kans op acne fors 

doen toenemen.  

De mens zou de hoge hormoonconcentraties namelijk in melk niet 

aankunnen. De huid wordt dan vetter en talgklieren raken hierdoor 

gemakkelijk verstopt. 

Meer informatie over eten zonder zuivel 

 Zuivelvrij eten 

http://urly.nl/zuivelvrijeten
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8 Eet niet te veel door elkaar 

Doordat het lichaam voor elk voedingsmiddel specifieke 

spijsverteringssappen moet aanmaken, kunnen deze elkaar bij een 

meergangenmenu aardig tegenwerken.  

Voor de vertering van eiwitten (vlees, vis, kip, eieren, kaas en noten) is 

maagzuur nodig (HCL) om het spijsverteringsenzym pepsine aan te maken, 

terwijl voor de vertering van koolhydraten juist een basisch (alkalisch) 

milieu nodig is, waarbij de enzymen ptyaline en amylase worden 

aangemaakt. Dit gebeurt in 

de speekselklieren en 

alvleesklier. 

Op het moment dat je 

koolhydraten toevoegt aan 

een eiwitmaaltijd, leg je de 

eiwitvertering min of meer 

stil en werk je gisting 

(gasvorming) in de hand. 

Niet zelden ervaren we 

vervolgens een enorme 

vermoeidheid. 

Waar zitten koolhydraten in?  

Koolhydraten zitten bijvoorbeeld in aardappelen, granen en pasta, maar 

ook in bonen (die voor 50% uit koolhydraten bestaan en voor 25% uit 

eiwitten, wat ze erg zwaar verteerbaar maakt).  

Daarnaast zitten koolhydraten ook volop in fruit. Neem daarom nooit fruit 

vlak voor, bij of kort na een warme maaltijd, omdat dit de vertering 

lamlegt. De meeste koolhydraten vind je in zuur fruit, zoals:  

 Aardbei 

 Abrikoos 

 Ananas 

 Appel 

 Banaan 

 Rode bes 
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 Zwarte bes 

 Citroen  

 Cranberry 

 Witte druiven 

 Grapefruit 

 Kers 

 Kiwi 

 Mango 

 Papaja 

 Perzik 

 Pruim 

 Sinaasappel  

Voorbeelden van slechte voedselcombinaties met fruit 

 Combinatie van melk en sinaasappelsap (slecht) 

 Combinatie van sinaasappelsap en eieren (slechter) 

 Combinatie van ananassap en eieren (slechtst) 

Eet fruit een half uur voor of een uur na de maaltijd en eet bij voorkeur 

niet te veel fruit door elkaar. Denk hier ook aan bij 

vruchtensapcombinaties.  

Ook veel vet bij een maaltijd 

vertraagt de vertering (tot 

wel 50%). Dit kan ook leiden 

tot moeheid na consumptie. 

Zoals ook uit voorgaande 

hoofdstukken wel naar voren 

is gekomen, speelt onze 

spijsvertering een zeer 

belangrijke rol bij ons algeheel welbevinden. Onze vitaliteit, gezondheid en 

uitstraling worden hierdoor voor een zeer groot deel bepaald.  

Onnodig om te zeggen dat het consequenties heeft voor onze stofwisseling 

en uiteindelijk ook weer voor onze huid wanneer we ons lichaam gebruiken 

als vuilnisvat.  
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9 Voedingssupplementen 

heilzaam? 

Leveranciers van voedingssupplementen willen ons doen geloven dat we 

veel te weinig vitamines en mineralen binnenkrijgen. Daar hebben zij tot 

op zekere hoogte gelijk in. Onze bodem bevat door de intensieve landbouw 

namelijk steeds minder de gewenste mineralen om er nog volwaardige 

gewassen op te laten groeien.  

Daardoor ontstaan ook in ons lichaam steeds meer tekorten. Ook onze 

veeleisende levensstijl is een oorzaak van een toenemende behoefte aan 

deze stoffen. Zo lijkt het leven van de gemiddelde mens te zijn geworden 

tot die van een gestreste kip.  

Volle agenda's en te weinig 

slaap leiden ’s ochtends 

vanwege tijdgebrek tot een 

staande receptie in de 

keuken (of een ontbijt achter 

het stuur) en 's avonds tot 

een gemakshap die in het 

ergste geval uit de 

magnetron komt. 

Combineer dat met veel 

verzurende producten, zoals koffie, zoetigheid en saucijzenbroodjes, en je 

weet zeker dat je vitamine- en mineraaldepots leeg zullen raken.  

Toch… wanneer je in de supermarkt groente en fruit ziet liggen, beschenen 

met oppimpende verlichting, denk je: daar is niets mis mee. Totdat je het 

proeft: kraak nog smaak!  

Vooral bij wortelen, tomaten en komkommers ervaar ik dat telkens weer. 

Proef deze eens ergens in het achterland van Frankrijk of Spanje en je weet 

wat ik bedoel.  

Dat heeft onder andere te maken met het gebrek aan zonlicht en ook het 

te vroeg, onrijp plukken. Daardoor kan een gewas niet op smaak komen en 

worden er ook minder vitamines aangemaakt. 
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Veel fruit en groente (al dan niet genetisch gemanipuleerd) wordt helaas 

tegenwoordig gekweekt op glaswol en gedijen onder kunstlicht. De smaak 

is, ondanks een fraai uiterlijk, navenant. 

De nadelen van voedingssupplementen  

Voedingssupplementen lijken dé oplossing voor al onze vitamine- en 

mineralentekorten. Helaas zijn de meeste supplementen gedeeltelijk of 

geheel synthetisch (oftewel lichaamsvreemd).  

Behalve dat dit immunologische reacties kan oproepen, blokkeren ze ook 

de werking van de receptoren van andere vitamines (zoals vitamine E). Ook 

is de werkzaamheid van synthetische vitamines vele malen minder dan die 

van natuurlijke preparaten. Natuurlijke vitamines worden namelijk 

minimaal vier keer beter opgenomen.  

Kanttekeningen bij synthetische suppletie 

Jarenlange ervaring binnen mijn praktijk heeft ertoe geleid dat ik enkele 

kanttekeningen plaats bij synthetische suppletie:  

 Zogenaamde multi's bevatten algauw twintig, zo geen dertig, 

verschillende bestanddelen, die onder het mom van synergie in een 

formule worden gepropt. In de praktijk blijk je deze nooit allemaal 

nodig te hebben (hooguit twee tot vier bestanddelen). De overige 

hooggedoseerde bestanddelen verstoren de fysiologie van het 

lichaam en creëren dus disbalansen. 

 De hoge doses veroorzaken op de langere termijn biochemische 

gewenning, waardoor na het stoppen met het supplement in het 

lichaam een luiheid is ontstaan die het opnemen van waardevolle 

stoffen uit de voeding bemoeilijkt. 

 Synthetische vitamines komen uit het scheikundelokaal. Ze hebben 

geen natuurlijke organische structuur en zijn zoals reeds gezegd 

lichaamsvreemd, waardoor ze het immuunsysteem kunnen 

overprikkelen. 

Wat voor zowel natuurlijke als niet-natuurlijke supplementen geldt, is dat 

ze in het begin het meest effectief zijn. Naarmate ze langer worden 

gebruikt, neemt de behoefte af en worden ze minder effectief. Dat is het 
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moment om af te gaan bouwen en het lichaam zelf weer te activeren tot 

opname vanuit de voeding. 

Voor diegene die graag een strakke huid willen behouden, is het veel beter 

om te kiezen voor natuurlijke preparaten. Ze zijn veel beter in staat om de 

collageen- en elastine-afbraak te verminderen. Beide bepalen de structuur 

en de soepelheid van de huid. 

Goede producten voor je huid 

 Vitamine A (retinol): vitamine A herstelt de huidfunctie en zit vooral 

in lever, vis, boter en als bètacaroteen in groente en fruit. 

(bètacaroteen kan door het lichaam worden omgezet naar vitamine 

A).  

 B2 (riboflavine): B2 zorgt voor een gezonde huid, haren en nagels en 

zit vooral in vlees, graanproducten, groenten en fruit.  

 B5 (pantotheenzuur): B5 maakt de huid soepeler en gladder en 

ondersteunt de aanmaak van nieuwe huidcellen. Het zit vooral in 

vlees, vis, aardappelen, eieren en volkorenproducten.  

 B8 (biotine): B8 zorgt voor groei en herstelprocessen van de huid en 

zit vooral in melk, eieren, noten, pinda’s en lever.  

 Vitamine C (antioxidant): vitamine C activeert de fibroblasten in 

onze huid, die verantwoordelijk zijn voor de aanmaak van collageen. 

Deze fibroblasten houden je 

huid soepel en veerkrachtig 

en dragen ook bij aan 

reparatie van de huid na 

schade door zonlicht. 

Vitamine C zit vooral in 

groente en fruit.  

 Vitamine D: vitamine D 

versterkt onze botten en 

tanden. Het wordt door ons 

lichaam aangemaakt door de 

consumptie van vette vis, 

eieren en in mindere mate 

door vlees.  
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10 Zonlicht is belangrijk 

Zonlicht is van groot belang voor de gezondheid van het lichaam, maar het 

heeft ook een schaduwzijde…  

De voordelen van zonlicht 

 Mits goed gedoseerd, leidt zonlicht tot meer zuurstof in het bloed, 

waardoor ook de weefsels beter van zuurstof worden voorzien. 

 Het verbetert de structuur van met name de basale cellenlaag van 

de huid. 

 Zonlicht zorgt voor de aanmaak van Vitamine D3. Deze vitamine is 

van belang voor het afremmen van diverse ziektes, waaronder 

huid-, spier- en botziekten, auto-immuunziekten (met name MS) en 

tumoren in de prostaat, 

borst, darm en 

eierstokken.  

 Zonlicht beschermt tegen 

hart- en vaatziektes. 

 Zonlicht speelt een 

positieve rol bij de 

regulering van de 

insulineafgifte.  

Door dagelijks kort (maximaal een 

half uur) onbeschermd te 

zonnebaden op de heetste uren van de dag wordt door het lichaam veel 

vitamine D3 aangemaakt. Deze tijdsduur moet je uiteraard wel langzaam 

opbouwen.  

Let op! Zonnebaden in de vroege ochtend of namiddag geeft veel minder 

aanmaak van vitamine D3. Op deze tijstippen is wel de normale UV-A 

straling aanwezig, maar veel minder UV-B. Beide zijn nodig voor de 

aanmaak van deze vitamine. 

Aan de hand van je eigen schaduw kun je bepalen of je op het juiste 

moment in de zon zit. Wanneer je schaduw langer wordt dan je eigen 

lichaamslengte, is er nog nauwelijks aanmaak van vitamine D3. 
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De nadelen van zonlicht 

Langdurige blootstelling aan de zon kan ook zo zijn nadelen hebben:  

X Het ultraviolette licht tast het bindweefsel en de elastinevezels aan. 

Hierdoor drogen je weefsels uit en worden bros, waardoor eerder 

rimpelvorming ontstaat. 

X De opperhuid wordt dunner en kwetsbaarder.  

X Zonlicht zorgt voor een vermindering van het aantal en de functie 

van talgklieren.  

X Door schade aan het DNA van de huidcellen kan kanker ontstaan in 

de vorm van een basaalcarcinoom of plaveiselcarcinoom (beide 

kankervormen staan te boek als niet-agressief).  

Bij langer in de zon verblijven is bescherming met een UV-filter 

noodzakelijk, maar pas hier wel mee op! De meeste zonnebrandcrèmes 

bevatten namelijk stoffen die onder invloed van de zon je weefsels kunnen 

aantasten.  

Dit gebeurt door de 

aanmaak van 

zogenaamde vrije 

radicalen (ongepaarde 

zuurstofmoleculen die 

gezonde weefsels 

aantasten).  

Deze stoffen kunnen 

eveneens kanker 

veroorzaken en 

vergroten de kans op 

wel-agressieve huidkanker in de vorm van een melanoom. Vijfenzeventig 

procent van alle sterftegevallen zijn aan dit type huidkanker toe te 

schrijven. 

Welke gevaarlijke stoffen worden in crèmes gebruikt?  

 Oxtinoxate (octylmethoxycinnamaat) 

 Methyl anthranilaat 

 Padimaat O (Octyl Dimethyl PABA / PABA Ester) 

 Oxybenzone (bezofenon-3) 
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Natuurvoedingswinkels hebben zonnebrandproducten die op een natuurlijke 

manier bescherming zouden bieden tegen de zon. Ingrediënten die je hierin 

aantreft zijn onder andere zinkoxide, Aloë Vera, MSM 

(methylsulfonylmethane) en antioxidanten (zoals vitamine C en E).  

De zinkoxyde is echter allesbehalve natuurlijk en zou mogelijk ook schade 

opleveren aan de huid. De wetenschap heeft dit nog in onderzoek… 

Voorlopig kun je dus het beste blijven smeren met de minst belastende 

zonnebrandcrème, want verbranden zorgt voor te veel schade.  

Misschien nog een aardig weetje: koudgeperste sesamolie heeft een 

natuurlijke UV-filter die zeker 30% van de UV-stralen tegenhoudt! Het werkt 

tevens vochtregulerend. 

Ook door het gebruik van antioxidantrijke voeding kun je jezelf tegen de 

zon beschermen. Denk daarbij aan groente en fruit, pure chocolade, 

kokosolie, groene thee, eieren en Omega 3 vetzuren. De laatste tref je aan 

in visolie, lijnzaad, walnoten en bonen. 

Tot slot: draag bij veel zon altijd een zonnebril. Door het vele knijpen met 

de ogen tegen het felle zonlicht ontstaan namelijk dynamische rimpels. 
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11 Van roken word je niet knapper 

Vanaf mijn zeventiende heb ik zelf ook een aantal jaren gerookt. Wat stoer 

begon, leidde gelukkig tot het inzicht dat ik niet langer met mijn 

luchtwegen aangesloten wilde zijn op een soort 

openbare vuilverbranding.  

Hoe ongelooflijk onnatuurlijk is het immers niet 

om je lichaam dagelijks te doordrenken met 

verbrandingsgassen, nicotine en teer en vrijwillig 

te kiezen voor een vroegtijdige degeneratie van 

ons lichaam en ons denken?  

En dat terwijl ons lichaam het met alle stress, 

slaapgebrek, slechte voedingsgewoontes, teruglopende kwaliteit van onze 

voeding en veel te weinig lichaamsbeweging al moeilijk genoeg heeft!  

De nadelige effecten van roken zijn groot. Het veroorzaakt aandoeningen 

aan de luchtwegen (longkanker), hart en bloedvaten, de spijsvertering, de 

ogen, het gebit, de geslachtsorganen, het skelet en de huid.  

Mensen die roken leven gemiddeld tien jaar minder. Bovendien sterft de 

helft aan de gevolgen van het roken. Roken staat dan ook haaks op een 

gezonde lifestyle.  

Mensen die langdurig en veel roken, verruilen langzaam maar zeker hun 

frisse gelaatsteint voor een grijsgrauwe uitstraling, vaak gecombineerd met 

diepe rimpels. Door vernauwing van de bloedvaatjes krijgt de huid 

namelijk minder zuurstof en voedingsstoffen en verliest het zijn elasticiteit. 

Ook leidt roken tot meer (huid-)ontstekingen, genezen wonden er 

langzamer door en krijg je sneller last van bloedend tandvlees. Door de 

mimische bewegingen van het gezicht ontstaan ook rimpels. Het 

samentrekken van de mond en oogspieren bij het roken veroorzaken de 

zogenaamde dynamische rimpels. 

Meer informatie over stoppen met roken 

 Moeiteloos stoppen met roken 

 Uitgebreid stoppen met roken programma 

http://urly.nl/moeiteloosstoppenmetroken
http://urly.nl/uitgebreidstoppenmetrokenprogramma
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12 Lichaamsbeweging 

Probeer dagelijks een half uur actief te bewegen. Door beweging wordt het 

bloed naar alle weefsels gepompt en verwijdert daar afbraakproducten die 

zijn ontstaan door de stofwisseling in onze cellen.  

Tegelijkertijd worden ook voedingsstoffen aangevoerd die weer nodig zijn 

voor een goede functie van diezelfde cellen. Het gunstige effect hiervan 

weerspiegelt zich ook naar onze de huid.  

Tijdens sportieve prestaties worden echter ook zuren gevormd. Het is 

daarom van belang om na de inspanning goed te drinken om deze zuren af 

te voeren, maar ook om het door transpiratie verloren vocht weer aan te 

vullen. 

Een gebrek aan beweging geeft stagnatie en ophoping van vele afvalstoffen 

in het lichaam. Deze vormen een bron voor bacteriën, schimmels en 

parasieten, die op hun beurt ook weer afvalstoffen produceren.  

Deze afvalstoffen ontregelen onder andere onze spijsvertering en 

uitscheidingsorganen, waarvan huidklachten in de vorm van ontstekingen 

en eczeem een mogelijk gevolg zijn. 

Meer informatie over goede 

lichaamsbeweging 

 Van fat naar fit in negentig dagen 

 Strakke buikspieren kweken met de kettlebell 

 

 

 

 

 

http://urly.nl/vanfatnaarfitin90dagen
http://urly.nl/strakkebuikspierenmetdekettlebell
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13 Nachtrust en meditatie 

Nachtrust is een eerste levensbehoefte die van groot belang is om ons 

lichaam te resetten. Zo vertragen onze hartslag en ademhaling, komen onze 

spieren en geest tot rust en verlaagt ons bewustzijn. 

Vanuit het gevoel dat we op de een of andere manier productief moeten 

zijn, plannen we onze dagen doorgaans veel te vol. Vooral de komst van het 

internet lijkt daaraan bij te dragen. Het gevolg is dat we met zijn allen 

steeds korter gaan slapen, met alle gevolgen van dien voor ons humeur, 

concentratie, energieniveau, reactiesnelheid en algehele gezondheid. 

Doordat onze spieren tijdens de slaap beter tot rust komen, ontkrampen 

ook onze bloedvaten. Dit zorgt voor een betere doorbloeding van de huid. 

Die betere doorbloeding 

zorgt voor de aanvoer van 

voedingsstoffen en afvoer van 

afvalstoffen. Het gezegde dat 

iemand "even een 

schoonheidsslaapje heeft 

gedaan", sluit hier leuk bij 

aan. 

In het belang van een gladde 

huid dien je het beste niet te 

slapen op een te hard kussen, 

omdat dit je gezicht in een bepaalde plooi dwingt. Een zijden kussen is 

hiervoor een oplossing. Een andere oplossing is op je rug slapen. 

Bij meditatie komt het lichaam in een diepe staat van ontspanning, 

waarbij onze hersengolffrequentie verlaagt van bèta naar alfa en thèta-

niveau. Door deze ontspanning ontstaan soortgelijke effecten als wanneer 

we slapen. 

Meer informatie over ontspanning en 

meditatie 

 Ontspanningsoefeningen 

 Online meditatiecursus met Mabel van Dungen 

http://urly.nl/ontspanningsoefeningen
http://urly.nl/onlinemeditatiecursus
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14 Voorkom verzuring van je 

lichaam 

Bij verzuring van ons lichaam daalt de zuurgraad. Deze zuurgraad wordt 

weergegeven in een schaal van 1 tot 14. Alles boven de 7 heet basisch of 

alkalisch en alles onder de 7 heet zuur. De zuurgraad (PH) van ons bloed 

schommelt tussen de 7.3 en 7.5, maar is ideaal bij een waarde van 7.4. 

Hoe ontstaat verzuring van het lichaam? 

Er zijn verschillende oorzaken voor verzuring. Zo speelt voeding een zeer 

belangrijke rol. Het consumeren van koffie, alcohol, frituur, suiker, instant- 

en witmeelproducten laten de PH in het bloed namelijk dalen (oftewel je 

bloed wordt zuurder).  

Ook stress, negatieve emoties, geneesmiddelen, milieutoxines, roken en 

zelfs sport kunnen het bloed verzuren. Laat de laatste oorzaak je er echter 

niet van weerhouden om te gaan sporten, want daar staat ook veel positiefs 

tegenover!  

Als je overigens tijdens het sporten regelmatig pauzes inlast, worden deze 

zuren ook weer vrij snel via de nieren afgevoerd. In mindere mate gebeurt 

dit ook door de longen, huid en lever. 

Wat zijn de gevolgen van verzuring?  

Wanneer het bloed te zuur wordt, wil het lichaam deze zuren zo snel 

mogelijk neutraliseren om etsing van bloedvaten en weefsels te 

voorkomen. Met die reden worden mineralen onttrokken aan onze botten, 

nagels, haren en tanden. De verbindingen van deze mineralen en zuren 

slaan neer in ons losmazig bindweefsel in de vorm van slakken. 

Een structureel te hoge zuurgraad leidt ook tot een verstoring van de 

enzymwerking, die nodig is voor de vertering van koolhydraten, eiwitten en 

vetten. Zo is voor de vertering van koolhydraten in de dunne darm een 

basisch milieu noodzakelijk. Door een te hoge zuurgraad kan dit ernstig 

worden verstoord. 
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Een zuuroverschot verslechtert ook de doorlaatbaarheid van de 

celwanden. Hierdoor kunnen noodzakelijke voedingsstoffen de cel niet 

meer in en kunnen verbrandingsresten die ontstaan bij de stofwisseling er 

niet uit. Deze verbrandingsresten vormen op hun beurt weer een 

fantastische voedingsbodem voor micro-organismen, zoals bacteriën en 

virussen.  

Een overschot aan slakken en de lage PH prikkelen bovendien het 

immuunsysteem, waardoor deze kan reageren met ontstekingen in alle 

organen, gewrichten, en slijmvliezen als gevolg. Aan de huid kan dit leiden 

tot eczeem, psoriasis en acne. Ook cellulitis is hier een uitdrukking van. 

Oververzuring geeft echter nog veel meer klachten. Denk ook aan 

schimmelinfecties, zuurbranden, maagzweren, spier- en gewrichtsklachten, 

trage botgenezing, haarverlies, cholesterolverhoging, vermoeidheid, 

oedeemvorming en zwaarlijvigheid. 

Wat kun je aan verzuring van het lichaam doen? 

 Consumeer meer basische voeding, zoals veel groente en fruit. 

 Drink veel water en (kruiden-)thee (ongeveer twee liter per dag). 

 Gebruik mineraalcomplexen om mineraaldepots aan te vullen en om 

nieuw ontstane zuren te kunnen binden. 

 Ontslak het lichaam met behulp van een reinigingskuur en het 

gebruik van ontgiftende kruidenthee.  

 Ga lekker bewegen (fietsen, wandelen, zwemmen, etc.).  

 Vermijd de eerder genoemde verzurende voeding. 

 Voorkom stress.  

 Vermijd belastende stoffen in cosmetica en gebruik natuurlijke 

producten. 

 Voorkom zoveel mogelijk electrosmog van mobiele telefoons, dect-

telefoons, computers, etc.  

 

 

 

 

http://www.gezondecosmetica.nl/
http://www.gezondecosmetica.nl/
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15 Gebruik natuurlijke cosmetica 

Leveranciers van cosmetica dingen met duizenden producten naar de 

gunsten van de consument en proberen met pakkende reclames ons ervan te 

overtuigen dat je er met hun crème 

in tien dagen tijd minimaal vijf jaar 

jonger uit kunt zien...  

Lariekoek natuurlijk, maar het 

verkoopt toch. Als dat waar zou zijn, 

was iedereen een beauty!  

Wel kan de juiste huidverzorging 

onze vroegtijdige aftakeling 

natuurlijk binnenboord houden, 

doordat bepaalde grondstoffen 

bijvoorbeeld rimpelvertragend werken.  

De betere (bij voorkeur natuurlijke) producten kunnen na verloop van tijd 

zelfs rimpels doen vervagen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een goede anti-

aging crème met een natuurlijke UV-filter of een liposomen-gel met een 

zeer sterk hydraterend effect.  

Ik ben zelf een groot voorstander van natuurlijke cosmetica, omdat deze in 

tegenstelling tot synthetische cosmetica niet sluipend de gezondheid 

ondermijnt. 

Wat is nu precies natuurlijke cosmetica?  

De vermeldingen “natuurlijk”, “op basis van natuurlijke grondstoffen” en 

“bevat natuurlijke grondstoffen” op een potje kunnen zeer misleidend zijn. 

Het zegt namelijk niets over de overige (niet-natuurlijke) inhoudstoffen in 

een product. Zelfs wanneer een potje slechts één natuurlijke grondstof 

bevat, mag deze namelijk al onder de vlag “natuurlijk” worden verkocht.  

Goede producten laten zich onderscheiden doordat een officieel erkend 

keurmerk op het etiket staat aangegeven, zoals het BDIH-keurmerk. De 

BDIH (Bond Duitse Industrie en Handelsonderneming voor medicinale 

producten, reformwaren, voedingssupplementen en lichaamsverzorging) is 

http://www.gezondecosmetica.nl/anti-aging-creme
http://www.gezondecosmetica.nl/anti-aging-creme
http://www.gezondecosmetica.nl/liposomen-gel
http://www.gezondecosmetica.nl/natuurlijkedagcreme
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een keurmerk dat alleen garant staat voor producten die 100% 

natuurzuiver zijn.  

Synthetisch foute ingrediënten: paraffine en vaseline 

Veel producten bevatten synthetische foute ingrediënten die je huid op de 

langere termijn behoorlijk kunnen ruïneren. Twee voorbeelden daarvan 

zijn paraffine en vaseline. Deze aardolievarianten sluiten de huid af, 

waardoor deze niet meer in staat is om goed te kunnen ademen of vocht te 

doen verdampen.  

Zij verstoren tevens een goede doorbloeding, die noodzakelijk is voor 

zowel het voeden van je huid alsook voor het afvoeren van 

afbraakproducten die bij de (huid-)stofwisseling ontstaan.  

De huid kan door deze verminderde doorbloeding onvoldoende regenereren, 

waardoor verschraling en verzuring van de weefsels optreedt. Juist door 

deze verschraling is men geneigd om de huid nog vaker in te smeren. 

Hierdoor ontstaat de zogenaamde paraffineverslaving. Sommige 

lippenbalsems zijn daar een aardig voorbeeld van. De huid moet minstens 

een maand van deze (jarenlange) verslaving 

herstellen en wennen aan een goede, 

natuurlijke verzorging.  

Synthetisch foute ingrediënten: 

ftalaten en muskusverbindingen 

Twee andere foute stoffen zijn ftalaten en 

muskverbindingen. De eerste is een 

weekmaker die wordt gebruikt als oplos- en 

fixatiemiddel in cosmetica. De tweede wordt 

ingezet om cosmetica een lekker geurtje te 

geven.  

Van beide stoffen is bekend dat ze de 

hormoonhuishouding kunnen verstoren en kankerverwekkend zijn. 

Desondanks worden deze producten goed verkocht.  

Een belangrijke reden daarvoor is de prijs: door de samenstelling met 

goedkope kunstmatige ingrediënten kunnen deze producten voor een 

http://www.gezondecosmetica.nl/natuurlijke-bad-en-douchegel
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relatief lage prijs worden aangeboden. Dit geldt overigens niet bij potjes 

met een chique uitstraling. Daar hangt niet zelden een fors prijskaartje 

aan!  

Een andere aankoopreden is de overdaad aan toegevoegde parfumstoffen. 

Deze blijken voor de consument een zeer belangrijk criterium te zijn bij de 

keuze van een product.  

Kortom: een product kan er fantastisch uitzien en heerlijk geuren, terwijl 

de inhoud allesbehalve heilzaam behoeft te zijn voor je huid.  

Natuurzuivere cosmetica 

Ben je op zoek naar een natuurzuivere cosmeticalijn met BDIH-keurmerk? 

Neem dan eens een kijkje op gezondecosmetica.nl of klik op het plaatje 

hieronder. Voor deze producten worden enkel natuurzuivere ingrediënten 

gebruikt.  

 

 

 

http://www.gezondecosmetica.nl/
http://www.gezondecosmetica.nl/natuurlijk-cosmetica-introductiepakket
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Bijlage 1: Foute stoffenlijst 

Reeds eerder werd aangegeven dat bepaalde cosmetische ingrediënten diep 

in ons lichaam kunnen binnendringen. Helaas geldt dat ook voor de 

synthetische ingrediënten.  

Veelvuldig gebruik van synthetische schoonheidsproducten kan daardoor 

leiden tot hoge concentraties van deze onnatuurlijke stoffen in je 

lichaamsweefsels. Ze zijn dus niet alleen een belasting voor je huid, maar 

verstoren ook interne lichaamsfuncties.  

Behalve paraffine en vaseline zijn er nog vele 

andere verkeerde stoffen die in niet-natuurlijke 

cosmetica worden toegepast. Hieronder tref je 

daarvan een overzicht. Let daarbij vooral op de 

stoffen met een *. Deze zijn het meest belastend.  

Fouten stoffenlijst 

X Synthetische emulgatoren: meng- en bindmiddelen, zoals PEG* en 

Reth* (met vaak een nummer erachter), Polysorbate 20, 60 en 80, 

etc.  

X Synthetische oliën: dimethicone en onnatuurlijke oliën en vetten, 

zoals paraffine en vaseline (de huid wordt monddood, 

paraffineverslaving) 

X Synthetische toevoegingen en/of hulpmiddelen: zoals carbomeren, 

diëthylphalaat (DEP)/methanol, EDTA, TEA* (tri-ëthanol-amine), 

DEA, MEA, NDEA en propylene glycol  

X Synthetische conserveringsmiddelen: broomverbindingen (dus alles 

waar het woord brom of bromo in voorkomt), phenolverbindingen 

(zoals 2-phenoxyethanol), chloorverbindingen (dus alle waar het 

woord chlor of chloor in voorkomt) en triclosan  

X Synthetische grondstoffen voor shampoo: sodium lauryl sulfate 

varianten, zoals sodium laureth sulfate, magnesium lauryl sulfate, 

sodium lauryl sulfate, ammonium laureth sulfate, sodium oleth 

sulfate en TEA laureth sulfate  

Veel van deze ingrediënten zijn sterk huid- en milieuonvriendelijk en 

kunnen bijvoorbeeld de hormoonhuishouding ontwrichten of de vetmantel 

van de huid en zelfs de gehele huid ontregelen.  
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Bijlage 2: Bronvermelding 

 Prof. Dr. Walter Hartenbach – De cholesterolleugen 

 Prana juni 2009 – Voeding, gezondheid en psyche 

 Jo Wijckmans – Gezond van binnen, van buiten mooi 

 Erik Alexander Richter – Diverse publicaties 

 Beyond Medicine – Kunstmatige zoetstoffen 

 Vanderhaeghe en Bouic – Het immuunsysteem  

 


