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THE BIG 5

 vermoeidheid 
 angst
 burn-out
 gewichtstoename  
 vrouwelijke hormonale problemen 

De 5 grootste issues waar we vandaag de dag mee te maken hebben:
 

1.
2.
3.
4.
5.

   (PMS, PCOS, onvruchtbaarheid, endometriose, symptomen van de
   menopauze etc)
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Het echte probleem
De 5 grootste issues waar we vandaag de dag mee te maken hebben:

 

Oorzaak Lichaams-
systeem

Symptomen

In de holistische geneeskunde zoeken we naar de oorzaak die ervoor
zorgt dat de 3 lichaamssystemen crashen, wat de symptomen

veroorzaakt die we de BIG 5 noemen.



Stress kan ons echt ziek maken:
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Oorzaak Lichaams-
systeem

Symptomen

Hoge stressniveaus putten de bijnieren uit en maken ons vatbaar voor
gewichtstoename, vermoeidheid en burn-out / depressies

Bĳv. werk 
stress

bĳnier-
uitputting

gewichtstoename
vermoeidheid

burn-out



Stress kan ons echt 
ziek maken:
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Oorzaak Lichaams-
systeem

Symptomen

hoge stress 
level

lekkende 
darm

buikklachten

bĳnier-
uitputting

overgewicht
vermoeidheid

burn-out

Stress met
spijsverteringsproblem
geeft in veel gevallen
overgewicht, moeheid
en burn-out klachten



POWER VROUW 

Waarom werk de behandeling van vandaag 
de dag niet voldoende?
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Oorzaak Lichaams-
systeem

Symptomen

We focussen ons op de verkeerde dingen: 
we starten met pillen voor depressie / angsten, crashdieten, fasting,

we gaan als een gek sporten, hormooninjecties etc.

Bĳv. werk 
stress

bĳnier-
uitputting

gewichtstoename
vermoeidheid

burn-out
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Oorzaak Lichaams-
systeem

Symptomen

De bijnieruitputting is eigenlijk het probleem van de symptomen. 

Bĳv. werk 
stress

bĳnier-
uitputting

gewichtstoename
vermoeidheid

burn-out



POWER VROUW 

THE BIG 5
Wat veroorzaakt de BIG 5 symptomen?

Een storing in een of meer van de 3 lichaamssystemen zorgen voor
klachten van de big 5.

Deze 3 lichaamssystemen omvatten het bijnierhormoonsysteem
(HPA as), spijsvertering en leverdetoxificatie route
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THE BIG 5
Als elk lichaamssysteem goed werkt voelen we ons gezond,
energiek, emotioneel en psyschisch stabiel. 

Hormonen
Spĳs-

vertering 

Darmflora
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Wat is de oorzaak dat deze 3 sleutelsystemen dan verstoord raken? 

Bijniersysteem ( veel stress hormoon)
Er is sprake van een aanhoudend hoog cortisol in het bloed (het
belangrijkste stresshormoon) veroorzaakt door mentale,
emotionele, voedings- en of ontstekingsproblemen.

Spijsverteringssysteem (slechte spijsvertering)
Afbraak door stress, voedselintoleranties, verkeerde darmbacteriën.

Leverontgiftingsroute (hoge toxinebelasting) 
Afbraak door blootstelling aan milieu toxines.



POWER VROUW 

Bijnieren, hoge stresshormonen: het probleem van de meeste
gezondheidsproblemen. 

Het vecht en vlucht respons communiceert met elke cel in jouw
lichaam en geeft aan dat jij in gevaar bent.

Vandaag de dag is stress de grootste trigger, en geen dodelijk
gevaar meer zoals vroeger (oog in oog staan met een tijger).
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Hormonen werken nu niet meer samen, maar zĳn aan het
touwtrekken en dan ontstaat er een disbalans
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Hoe komt dat dan nu?

STRESS

Hormoondisbalans   

Slechte darmfunctie 

Lever kan niet meer goed ontgiftigen 

De stressreactie veroorzaakt een
toename van cortisol, dit verzwakt  
je spijsverteringsstelsel en kan
darmproblemen geven (lekkende
darm) en maakt je vatbaarder
voor voedselintoleranties en
darmbacteriën.
Op dit moment laten je darmen
meer toxines door en kan je lever
dit niet meer allemaal verwerken. 
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Stress (zelf te snel eten is al stress) (stress kan zowel interne als extrene stress zijn)
Voedselintoleranties zoals gluten, suiker, soja, melk etc
Verstoorde darmflora zoals: slechte bacteriën, gisten, parasieten

Slechte spijsvertering 

Het spijsverteringsstelsel staat centraal in dit systeem van natuurlijke genezing.
Het is als "de moeder "van het lichaam en voedt letterlijk je organen en weefsels van je hersenen naar je
bijnieren, net zoals een moeder haar kind voedt.

Een slechte spijsvertering lijdt tot een slechte opname van voedingsstoffens zelfs als je de juiste voeding
eet. 

Veel mensen hebben niet de standaard klachten die je vaak ziet bij een slechte spijsvertering zoals
opgeblazen gevoel, maagzuur of winderigheid. Maar ze hebben overgewicht, vermoeidheid en zelf PMS
kan komen door een een slechte spijsvertering. 

Een slechte spijsvertering is gerelateerd aan:
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Opbouw van intern gegenereerde toxines
Blootstelling aan giftige stoffen uit het milieu: voedsel, water en lucht.

Geblokkeerde ontgiftingen
lever detox route

Als jouw lever niet goed werkt dan bouwen toxische stoffen zich op in jouw lichaam en heb je kans op de
klachten uit de Big 5. 

We slaan vet op in lichaamsvet, meer toxische opstapelingen heeft behoefte aan meer lichaamsvet..

Toxines gaan makkelijk het brein in en zorgen voor schade aan de hersencellen en dit zorgt voor moeheid,
wattig gevoel in het hoofd, burn-out etc. 

Geblokkeerde paden worden veroorzaakt door:
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De stressreactie is de trigger. Mensen beginnen gezondheidsproblemen te ontwikkelen binnen een
jaar nadat ze onder intense emotionele stress hebben gestaan, omdat hun lichaam op die stress
reageert met een toename van cortisol.
Het hoge cortisolgehalte zorgt ervoor dat het spijsverteringsstelsel, in ieder geval voor een korte tijd,
soms voor een langere tijd niet meer (goed) zijn werk kan doen.

Jij hebt jouw eigen unieke levenservaringen, emoties en stressoren. Maar dit zijn
de fundamentele problemen die tot uiting komen in je lichaam en geest.

1.

2.
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Aanvankelijk stijgt de cortisol waardoor angst, overweldiging, stemmingswisselingen en een "gestrest"
gevoel ontstaan.

Bijnieruitputting / burn-out

Ieder van ons heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met één of meer
aandoeningen die verband houden met onze bijnieren, of spijsverteringsstelsel
en of lever. Of een combinatie van alles.
Ongeacht wat je specifieke probleem is, het eerste dat je moet weten, is dat je
klachten slechts symptomen zijn die opgelost kunnen worden. 

Bijnieruitputting kent stadia:
1.
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Om te genezen moeten we: 

Een transformatie ondergaan



Dit is de oorzaak van de bijnieruitputting / burn-out,
hormonale complicaties die de darm- en
leversystemen triggeren.

Alleen het behandelen van bijnieruitputting is niet
genoeg, omdat de voet nog steeds op het gaspedaal
staat.

We moeten de boodschap achter de stress
vinden.

POWER VROUW 

Oorzaak

Bĳv. werk 
stress



Bronnen van stress:
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constant 
denken

geen 
voldoening

dromen, 
verlangens en 

passies negeren

drukte

 
 
 
 
 

financiële 
onzekerheid

 

 
 
 
 
 

ziel verkopen 
voor  loon

 
 
 
 
 

voedselkeuzes
 

 
 
 
 
 

eenzaamheid

behoeften
verwaarlozen

 
 
 
 
 

ongezonde 
relaties
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We leven met grote hoeveelheden verpletterende, overweldigende stress
Ontevreden met het leven en het gevoel hebben dat we het niet kunnen
veranderen
Proberen op voedsel te leven dat van een veel lagere kwaliteit is dan ooit,
dankzij alle chemische toevoegingen, conserveermiddelen en verwerking.
We pompen ons vol met suiker en kunstmatige zoetstoffen, zuivelproducten
waar nog hormonen in kunnen zitten, en voedsel zoals tarwe, maïs en soja
die genetisch gemodificeerd zijn, het is een wonder dat we ze zelfs kunnen
verteren.

Hoe zijn we hier in terecht gekomen?
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Hoe zijn we hier in terecht gekomen?

Gezien dit alles is het geen wonder dat je je niet geweldig voelt. Of je bent de
hele tijd moe, je wordt te vaak ziek, of je bent een paar extra kilo's aangekomen -
of meer.
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Hoe zijn we hier in terecht gekomen?

Helaas legt niemand je uit hoe je lichaam echt werkt, vooral als het om eten gaat,
en hoe je lichaamschemie, niet jij, de schuldige is.

Niemand legt uit hoe stress je in een cyclus heeft gebracht waar je niet aan kunt
ontsnappen, en hoe boos of depressief je misschien bent, of zelfs bang voor je
gezondheid en de vorm van je lichaam.
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Hoe zijn we hier in terecht gekomen?

Het voedsel dat je eet en de levensstijl die je kiest, moeten energie en kracht
voor je creëren, niet vermoeidheid, zwaarlijvigheid, ziekte, wanhoop.
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OPLOSSING:

Wat het grote plaatje betreft, willen we beginnen met het helen van de
stofwisseling.
Dit omvat ook een genezend dieet om het herstel van cellen, weefsel en
organen te stimuleren die verband houden met energie- en vetverbranding.
Ik heb een hormoonpraktijk, geen kliniek voor gewichtsverlies, dus ik wil dat
herstel het hoofddoel van dit hele verhaal wordt.
Als mensen eenmaal zijn hersteld, is de energie beter, is de stemming verbeterd
en kunnen we ons concentreren op gewichtsverlies. Wat dan vaak vanzelf
gebeurd. Als het lichaam zich veilig voelt, gaat het afvallen vanzelf. 

Oorzaken van gewichtstoename zijn hetzelfde als bijnieruitputting - afbraak in
een of meer van de 3 belangrijkste lichaamssystemen..
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Hormonaal systeem
Spijsverteringsstelsel
Ontgiftingssysteem

Jouw behandeling zal de reparatie van deze systemen een kickstart geven:

Door een combinatie van voedingsgewoonten, mentaliteitsveranderingen en
veranderingen in levensstijl


