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Disclaimer

 

De recepten zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De maker
stelt zich echter niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele
onjuistheden en / of onvolledigheden in deze uitgave. 

De informatie in dit document is niet bedoeld als diagnostiek en behandeling van
medische aandoeningen. Je kunt je huisarts of specialist beter één keer te vaak
bezoeken dan één keer te weinig. De ideeën en methode in dit document zijn
gebaseerd op de meningen en ervaringen van de auteur en naar beste weten
opgesteld en uiterst secuur getoetst. De leefstijlveranderingen in dit document
kunnen medicatie gebruik beïnvloeden. Iedereen blijft verantwoordelijk voor zijn
eigen handelen na het lezen van dit boek. De auteur stelt zich niet aansprakelijk voor
eventuele schade of letsel die het gevolg zijn van de adviezen uit dit document.
Raadpleeg daarom altijd eerst je eigen arts voordat je actief aan je voeding en leefstijl
gaat werken. 

Op de inhoud van dit materiaal is auteursrecht van toepassing. Alle rechten zijn
voorbehouden. De inhoud mag niet zonder schriftelijke toestemming van Inge
Nammensma worden gekopieerd of gebruikt worden. Gebruik je social media en wil
je iets van mij delen gebruik dan @narcissushub
Ook is mijn gezondheidsplatform te vinden op www.narcissushub.com



 

 

 

Waar werken we deze week aan?
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Intentie voor deze laatste week 
 

 

We gaan nu alle voedingsprincipes samenbrengen van week 1 tot week 7 en voegen
er nog iets aan toe voor de bijnieren en schildklier. 

De eerste bron van voedingsstoffen komt altijd uit je voeding, ik heb een lijst 
met voedingsstoffen gemaakt. Hier kun je zien in welke producten, welke
voedingsstoffen zitten.  Dit is een extra download pfd. 

In dit document heb ik een extra voedingsschema voor de schildklier toegevoegd. Als
je je schildklierhormonen hebt laten testen bij de arts, is dit overzicht een goede
leidraad om specifieke voedingsstoffen toe te voegen die de schildklierhormonen
stimuleren en in evenwicht brengen. Ook bij een goed werkende schildklier zijn dit
hele mooie producten om in je eten te verwerken. 

Als laatste zal ik supplementen aanbevelingen geven.



Voedingsrichtlijnen 

 Langzaam
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Jodiumrijke voeding

 

kabeljauw
kreeft
zeewier 
spirulina
kelp
nori

Jodium is een van de belangrijkste voedingsstoffen voor de schildklier.

Jodium beïnvloedt de functie van de schildklier door te helpen bij de
productie van schildklierhormonen - die verantwoordelijk zijn voor onze stofwisseling
die van invloed is op de omzetting van voedsel in energie, het verbranden van vet
voor energie en het bouwen van structuren in ons lichaam.

Jodium is essentieel voor de aanmaak van schildklierhormonen.

Jodiumtekort kan gevolgen hebben voor het hele lichaam, symptomen van een tekort
kan bijv. zijn: depressie, slechte waarnemingsniveaus, struma (vergrote schildklier),
abnormale gewichtstoename, verminderde vruchtbaarheid, ruwe / droge huid, kans
op miskramen, obstipatie en vermoeidheid.

Jodium is ook betrokken bij het versterken van haar, nagels en tanden en bij het 
voortplantingssysteem.

Jodium vermindert het vermogen van oestrogeen om zich aan oestrogeenreceptoren
te hechten - wat helpt om de oestrogeendominantie te verminderen (een groot
probleem voor vrouwen tegenwoordig, waardoor vrouwelijke PMS klachten door
ontstaan). 

Tevens is het ook een krachtig antiviraal en antibacterieel middel.

JODIUMRIJKE VOEDSEL:



Jodiumrijke voeding

 
ZEEGROENTEN
Zeewier - superfood van de zee
Vaak bekend als de groene bladgroente in miso-soep, wordt aangenomen dat dit
superfood bijdraagt     aan een uitzonderlijk hoog aantal Japanners dat meer dan 100
jaar in Okinawa woont.
Zeewier is ook een goede bron van mineralen, jodium en vitamine B1, B2, B6 en
bètacaroteen.
Ook wel het "vrouwen zeewier" genoemd omdat het rijk is aan calcium en
magnesium, wat osteoporose voorkomt en geweldig is voor krampen - buik- en
menstruatiekrampen. Studies hebben ook aangetoond dat het de oestrogeenspiegels
verlaagt.
Voorbereiding: dompel het in heet water totdat het levendig groen wordt. Daarna in
koud water om het kookproces te stoppen. Voeg toe aan soepen, salades, pasta of
zelfs in een omelet.

NORI
Gebruikt voor het maken van sushi, het is super rijk aan eiwitten en bevat vitamine C
en aminozuren.
Voorbereiding: Eet het als tussendoortje door reepjes in de oven op lage
temperatuur te roosteren, of maak je eigen sushi rolletjes. Wat ik ook vaak doe is een
norivel in kleine stukjes knippen en over een salade strooien. 

KOMBU (KELP)
Rijk aan jodium, dat de schildklier helpt de belangrijkste hormonen te produceren die:
metabolisme onder controle houden. 
Voorbereiding: Maak een bouillon van een reepje kombu en laat vijf minuten in water
sudderen.

SPIRULINA
Is zeealgen en je vindt het normaal gesproken in natuurvoedingswinkels in tabletten,
capsules of poeder.
Rijk aan chlorofyl dat reinigt en rijk is aan antioxidanten. Het bevat de meeste
vitamines en mineralen die we dagelijks nodig hebben en is een heel goed
voedingssupplement. 



Liefde voor je schildklier 

 Jodium
Selenium
Zink
IJzer
Antioxidanten: Vitamine C, E
Vitamine D
B-vitamines

Voedingsstoffen die essentieel zijn voor een goede schildklierfunctie zijn onder
andere:

Eigenlijk moeten deze voedingsstoffen gewoon elke dag in je voeding terugkomen. Als
je eet volgens de weekmenu's dan krijg je al heel veel van deze voedingstoffen
binnen. Voor meer informatie: zie de lijst met vitamines en mineralen in
voedingsstoffen. 

Drink zo weinig mogelijk kraanwater: Fluoride, broom en chloor in water concurreren
met jodium. Jodium wordt hierdoor niet meer goed opgenomen en hierdoor ontstaan
er schildklierproblemen. Vermijd ook tandpasta met fluoride, dit is een grote
boosdoener bij schildklier problemen. 

Zie het diagram op de volgende pagina voor de specifieke werking van de schildklier.



Factoren die de schildklierfunctie kunnen
beïnvloeden: 

 

 Voedingsstoffen: ijzer, jodium,
tyrosine, zink, selenium vitamine E,
B2, B3, B6, C, D

Factoren die bijdragen aan
juiste productie van schildklier
hormonen

 

Stress
Bijnier vermoeidheid
Infectie, trauma, bestraling,
medicijnen
Fluoride
Toxines:
Auto-immuunziekte: coeliakie

Factoren die de productie van 
schildklierhormonen kunnen remmen: 

Stress
Bijnier vermoeidheid
Trauma
Caloriearm dieet
Ontsteking
Toxines
Infecties
Bepaalde medicijnen
Leverproblemen 

Factoren die de conversie
van T4 naar RT3 laten
verhogen:

Selenium
Zink

Factoren die de conversie
van T4 naar T3 verhogen 

T3 en RT3 strijden met elkaar 
 om

bindingsplaatsen
 

Vitamine A
Beweging 
Zink

Factoren die de cellulaire
gevoeligheid voor de
schildklierhormonen
verbeteren:

 

** Als RT3 (Omgekeerde T3) zich bindt aan cellen in plaats van T3, zal de schildklierfunctie
worden verminderd, inclusief het vertragen van het metabolisme, de energieproductie en
gewichtsverlies (zelfs als je TSH-niveaus goed zijn). Om dit te voorkomen, verminder je de

'factoren die de conversie van T4 naar RT3 verhogen'



ZON = Vitamine D

 

Een tekort aan vitamine D3 komt tegenwoordig veel voor en is gekoppeld aan een
aantal gezondheidsproblemen zoals osteoporose, insulineresistentie en diabetes,
hart- en vaatziekten, metabool syndroom, depressie, menstruatie-migraine,
onvruchtbaarheid en borstkanker.

Gratis zon therapie: 
In de jaren 70 was Dr. Bernard Jensen een pionier in alternatieve gezondheidszorg in
en hij sprak over Sunshine als de nummer één natuurarts.

De zon maakt deel uit van ons bestaan. Wij leven in de zon. We zijn nooit
ontworpen om in appartementen of huizen te wonen met schaduwrijke ramen voor
langere tijdsperioden.

Ons natuurlijke huidpigment bouwt zich op in de zon, en dit is onze bescherming
tegen de schadelijke effecten van UV.

Het is duidelijk dat de effecten van de zon in sommige landen (bijv. in 
Australië schadelijk is) maar het betekent niet dat we de zon maar moeten mijden. 

Een dikke laag zonnebrandcrème en de hele dag liggen zonnebaden is ook niet direct
aan te bevelen. Zonnebrandcrème remt namelijk de productie van vitamine D en is
gedeeltelijk verantwoordelijk voor onze hoge prevalentie van vitamine D-tekort.

Wees slim. Bouw je natuurlijke weerstand voor de zon op en overdrijf het nooit.

Zon dosering:
Om vitamine D-spiegels op te bouwen en te behouden, kun je het beste je gezicht,
armen en benen drie of meer keer per week 10-20 minuten aan de zon blootstellen,
afhankelijk van je huid, het seizoen en de UVB-factor in het land waar je woont. De
beste tijd van de dag hiervoor is in de winter van 9.00 tot 16.00 uur en in de zomer
van 8.00 tot 17.00 uur.
Heb je een gevoelige huid of een bleke teint, dan kun je er voor kiezen om iets minder
lang in de zon te zitten. Luister naar je huid.

Als je vitamine D-spiegels zijn geprikt en als tekort zijn aangegeven dan adviseer ik je
om  Vitamine - D supplement te slikken en de cellen hebben tot 3-6 maanden nodig
om een   extra hoeveelheid op te bouwen.



Vitamine D in eten 

 
Vitamine D3 in voedingsmiddelen komt vooral voor in visolie.

Vitamine D2 is een andere synthetische vorm en wordt meestal aangetroffen in
vitamine D-verrijkte voedingsmiddelen zoals Yoghurt, Eieren en Kip.

1. Eet een wilde vette vis uit de oceaan, zoals haring, sardines en zalm. Streef naar 2-3
porties / week - idealiter.
2. Er zijn vitamine D-precursoren in plantaardig voedsel en bladgroenten, vooral
peterselie is rijk aan Vitamine D. Maar ook paddenstoelen, vooral Shiitake- en Maitake
(Eikhaas)-paddenstoelen. Als je paddenstoelen 30 minuten in de zon laat leggen,
verhoogt ook het vitamine D gehalte in de paddenstoelen. 
3. Er zit een kleine dosis vitamine D in kip.
4. Levertraan is de klassieke vitamine D-bron die nog steeds veel wordt gebruikt in
Noord-Europa, waar ze maandenlang de zon niet zien. Het bevat ook natuurlijke
vitamine A die synergetisch werkt met vitamine D.

Vitamine D uit voedselbronnen is in vet oplosbaar, wat betekent dat het door de
darmen wordt opgenomen samen met essentiële vetzuren. Dit is nog een reden om
veel vetten van goede kwaliteit te eten om je vitamine D-spiegel op peil te houden.



Kruiden en supplementen als medicijn

Let op: je hebt misschien geen suppletie of kruiden nodig als je klaar bent met
het programma, maar als je je nog steeds moe voelt, gestrest bent en extra
ondersteuning nodig hebt dan kan ik onderstaande van harte aanbevelen:  
Deze week bespreken we welke suppletie je het beste kunt nemen als je hier
behoefte aan hebt. Ze kunnen echt wonderen doen. Suppletie is een fijne
ondersteuning op een gezond voedingspatroon om je net dat extra zetje te geven
voor een hormonale balans.

Je vindt voedingssupplementen tegenwoordig op de toonbank van elke apotheek. Is
het echt nodig om extra vitaminen en mineralen te slikken om gezond te blijven? Of
volstaat een evenwichtig en gevarieerd eetpatroon?

Dat gezond en gevarieerd eten goed voor ons is, weten we nu wel. Je hebt de laatste
weken al een switch gemaakt naar steeds meer puur, vers of misschien wel biologisch
eten. Je zult dan misschien wel ervaren hebben dat je lichaam je hier heel dankbaar
voor is. Toch wijzen onderzoeken keer op keer uit dat een groot deel van de
wereldbevolking een tekort heeft aan een aantal belangrijke voedingsstoffen.
Hoe minder tekorten, hoe minder kwaaltjes.
Ervoor zorgen dat je lichaam altijd over voldoende én de juiste bouwstoffen beschikt,
is de sleutel naar een gezond, fit en voldaan leven. Goede voeding en eventueel de
benodigde supplementen vormen hier de basis voor.

Wat onze voeding betreft, heeft de industrialisatie er echter voor gezorgd dat de
voedingsmiddelen lang niet meer de hoeveelheid goede stoffen bevatten als
bijvoorbeeld 50 jaar geleden. Ook wanneer je voldoende groente, fruit, noten en vis
eet, kun je onderaan de streep dus te maken krijgen met een tekort aan essentiële
voedingsstoffen zoals vitamines en mineralen. Met veel voorkomende kwaaltjes zoals
trillende oogleden, slaapproblemen en lusteloosheid als gevolg.

Om deze tekorten en de daarmee samenhangende klachten te voorkomen heb ik
een aantal voedingssupplementen voor je opgesteld die ik je voor dagelijks gebruik
zou adviseren en daarbij ondersteunen ze je gezondheid en hormoonbalans
optimaal. Ik kies voor orthomoleculaire voedingssupplementen omdat deze ontstane
tekorten namelijk kan aanvullen. Voor supplementen geldt wel goedkoop is
duurkoop. Het is namelijk erg belangrijk om supplementen te kopen die een
bioactieve stof bevatten zodat het lichaam deze goed kan opnemen en kan
gebruiken. Veel goedkope supplementenmerken werken met synthetische stoffen en
helaas kan je lichaam hier niet zoveel mee. Met kortingscode narcissushub10% krijg
je 10% korting op de supplementen van Vitakruid. 

https://www.vitakruid.nl/


Supplementen als medicijn

Let op: je hebt misschien geen suppletie of kruiden nodig als je klaar bent met
het programma, maar als je je nog steeds moe voelt, gestrest bent en extra
ondersteuning nodig hebt dan kan ik onderstaande van harte aanbevelen:  

Een goed functionerend immuunsysteem
Een optimale werking van het zenuwstelsel en hormonaal systeem

Een optimale werking van het zenuwstelsel en hormonaal systeem
Minder vermoeidheid
Minder gevoeligheid voor stress
Minder krampen ( menstruatie)

Een ontstekingsremmend effect in het lichaam
Een gezond hart en gezonde hersenen

Een goed functionerend immuunsysteem
Een optimale werking van het zenuwstelsel

1. Multivitamine (met in elk geval alle B (en ook B12) & D vitaminen en zink)
voor dagelijks gebruik
Zorgt voor:

2. Magnesium tauraat (’s avonds innemen) voor dagelijks gebruik
Zorgt voor:

3. Visolie / Omega-3 / Krillolie voor dagelijks gebruik
Zorgt voor:

Zoals gezegd, kan het zeker geen kwaad om, naast het regelmatig eten van vis, ook
dagelijks een visoliecapsules of krillolie met een verhouding van 350 mg EPA en 250
mg DHA te nemen. Let hierbij op dat het een gezuiverde kwaliteit is en dat er vitamine
E (tocoferol) bij zit als antioxidant, aangezien visolie zeer oxidatiegevoelig in het
lichaam is.

4. Vitamine C (gebufferde vorm) voor dagelijks gebruik
Zorgt voor:

Wanneer we langdurig te weinig vitamine C via onze voeding binnenkrijgen, kan er
een ontoereikend vitamine C gehalte ontstaan. Uit een gezond en gevarieerd dieet
(dagelijks minimaal 350 à 500 gram groenten en twee stuks fruit) kun je in principe
genoeg vitamine C halen. Maar soms is dit toch niet voldoende.
In ons hele lichaam wordt namelijk vitamine C gebruikt. Vooral onze bijnieren,
hypofyse, skeletspieren en lever hebben veel van deze vitamine nodig.
In ons leefmilieu zijn veel factoren aanwezig die voor extra mentale en fysieke
belasting zorgen, hierdoor hebben we veel meer vitamine C nodig dan wordt gedacht.

https://www.vitakruid.nl/categorieen/multivitamine/multi-dag
https://www.vitakruid.nl/categorieen/magnesium/magnesium-tauraat-met-p-5-p
https://www.vitakruid.nl/categorieen/vetzuren/visolie-forte
https://www.vitakruid.nl/categorieen/vitamine-c/gebufferde-vitamine-c


Supplementen als medicijn

 

5. Vitamine D voor dagelijks gebruik naast de Multi 

Belangrijke symptomen van een burn-out en oververmoeidheid zijn een verminderde
weerstand en somberheid. Deze klachten ontstaan ook vaak als gevolg van een
vitamine D tekort. Uit onderzoek blijkt dat mensen die voldoende vitamine D
aanmaken minder vaak last van depressieve klachten hebben dan mensen die weinig
van deze belangrijke vitamine hebben. Vermoedelijk verlaagt een vitamine D-tekort
het serotoninegehalte, een stofje in de hersenen dat belangrijk is voor je geluksgevoel
en ook al vermindert als je een burn-out hebt. Vooral in de donkere maanden komt
een vitamine D tekort ontzettend vaak voor in Nederland. Dat komt omdat je lijf het
vooral aanmaakt onder invloed van zonlicht. Het is dus eigenlijk sowieso slim om een
hoogwaardig vitamine D supplement te nemen in de herfst en winter, maar als je
kampt met overmatige stress is dit extra belangrijk. Vitamine D heeft trouwens
magnesium nodig om goed zijn werk te kunnen doen in je lijf; vergeet niet dat de tips
in dit document met elkaar samenhangen.



Kruiden als medicijn

 

Rhodiola
Rhodiola rosea, ook wel arctic root of golden root genoemd, wordt al meer dan
drieduizend jaar in de Europese en Aziatische traditionele geneeskunst toegepast.
Het is een krachtig kruid dat werkt als adaptogeen. Dit betekent dat Rhodiola zich
aanpast op de behoeftes van je lichaam. Vooral een gespannen lijf heeft baat bij het
kruid. Rhodiola kan het niveau van cortisol, een stresshormoon, in je lichaam
verlagen. Ook kan het neurotransmitters zoals dopamine en serotonine beter
beschikbaar maken en houden in tijden van stress. Uit onderzoek is gebleken dat
Rhodiola het serotoninegehalte soms kan verhogen met wel 30%! Dit maakt het kruid
tot jouw beste vriend als je kampt met oververmoeidheid en burn-out gerelateerde
klachten. Uit onderzoek uit de Universiteit van Wenen bleek dat Rhodiola al na één
week voor verlichting bij burn-out klachten kan zorgen.

Ashwagandha
Net als Rhodiola, is Ashwagandha een krachtig adaptogeen. Binnen de Ayurvedische
geneeskunde wordt het al duizenden jaren ingezet bij onder andere lichamelijke en
mentale stressklachten. Het kan de stress niet alleen verminderen, maar beschermt
je lichaam ook tegen de schadelijke effecten van stress. Ashwagandha kan ook
ontstekingsremmend werken, je weerstand verbeteren en je hormoonbalans
reguleren. Allemaal handige effecten als je worstelt met overmatige stress, want
spanning beïnvloedt je systeem van top tot teen. Amerikaans onderzoek, uitgevoerd
door het Texas Health Science Center, wijst uit dat Ashwagandha ook een gunstig
effect heeft op depressies en angst. Ashwagandha schijnt zelfs even krachtig te
werken als lorazepam, een spierontspanner die wordt voorgeschreven om angst te
bestrijden!

Tot slot
Een voedingssupplement is een voedingsmiddel dat puur bedoeld is als aanvulling op
een gezond en evenwichtig voedingspatroon en mag dus niet als vervanging hiervoor
worden gebruikt. Goede voeding en de eventuele benodigde supplementen vormen
de basis.

Slik je medicijnen? Raadpleeg dan eerst je arts of therapeut, voordat je
kruiden of voedingssupplementen neemt.


