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Steeds meer onderzoeken
tonen aan dàt we niet a e

benodigde voedingsstoffen ult
onze voeding hê en. Vrijwe de

.

mineralên, aminozuren en
spooreleÍrenten. Deze tekorien
zu en onvermljdelijk ieiden tot
(ernstise) sezondheidsproble'nen.

Krijg je, alsje gezond eet,
voldoende vitaminen en
mineralen binnen?
Door aller el ingrepen en
inv oeden op voedingsmiddelen
ontstaan er tekorten aan
essentiële vltaÍrinen, mlneralen,
aÍrinozuTen en spooTelementen,
Ons eten kriigt niet meer de
tijd die het nodig heeft om rijp,
volgroeid en van goede kwaliteit

andere broodnodige nuiriênien
bevatten. Voeding van biologische
oorsprong is beter, omdat
daêrvoor geen pesticiden of
andere kunstmatiee middelen
worden gebruikt, maar biedt
geen garêntie voor Írineraalrijkê
landbouwgrond,

terecht komen.
o cifuitstoot van de indusirie.

.

.

Onnatuurlijke bereidinc van
de voedins (bakken, braden,
f rituren, magneiron, enz.).
onrijp geplukt frult en croenten
die te ang gekoeld worden
vervoeÍd en vaêk nog ang
MineÍalen en Vitaminen
(mo/100s)

1985

Broccoli

103

lCal.ium

worden bewaard in koelcellen
ofworden bespoten om sne er
rijp te worden.
Gemanlpu eerde voêdlng en

Dit alles zorgt ervoor dat
gewassen nog we gÍoeien, maar
veel minder essentré e vitaminen,
rnineralen, spoorelementen en

o Straling en elektÍosmog.
o lJitlaatgassen van het verkeer
die op de gewassen komen
en zo in de voedingskringloop

He aas is bovenstaande niet

it

gentechgewassen.

stoffen als transveizuren en

simpe te verhelpen of te

en 82 igt op de loer.

.

milieu, zoals:
o Toevoegingen aan voedsel
(E-nummers).
o Kunstmatigê producten van
de industrie (zoáls schadelijke

gehe e NedeÍ andse bevolking
kêmpt mêt kleine of grotere
tekonên aaf vltam nên,

voorkomen door gezond te eten,
want ze fs een evenwichtige
voeding bevat niet vo doende
voedingsstoffen. zo komen
tekorten êan vitamine A,
foliumzuur, seleniuín en koper bij
de gehele bevolking vooÍ;ên bij
mannen en vrouwen van 22 tot
50 jaar têkorten êan viiamine D,
calcium, ijzer, zlnk en masnesium.
Ook een tekort aan vitamine B1

van ons v ees steeds minder
goed is.
De vervuiling in voeding en

il{lit risli.ittsrt$e

onderstaande tabel laat een
vergelijking ?ien tussen een in
1985 gehouden onderzoek in
vergelijking tot de uitslagen

i

1996
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Calcium
Magnesium
Vitamíne86

ÀároappetsfcàÉím

te zijn. Een opsomming van
negatjeve invloeden:

.

.

Eenzijdige teelt van gewassen,
het gebruik van kunstmest
en bestrijdingsmiddelen,
veredeling van zaden e.d.

met als gevolS de verarming
van de huidige landbouw- en
veeteeltgronden,
Eenzijdige en verontrÊinigde
veevoeding, het gebruik van
hormonen en antibiotica in de
veeteelt, waardoor de kwaliteit

VitaÍnine C
Calcium
[,4agnesium

Vitamine86
Calcium
vitaminecl
Vitamine
C
Oozaak: Uitgeputte grond, luchivêrvuilng, te snelle gÍoêi, langduÍige
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Bron: 2002 farnac.trtisch bedrijf Geigy, Levensmiddelen laboràtorium
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Bodenanderzoek Geiqy

van eenzelfde onderzoek
in 1996 en 2002 dooreen
levensmidde enlaboratorium
naar de gemidde de hoev-"elheid
voedingsstoffen in groenten en

fruit.
Verhoogde behoeÍte aan
voedingsstoffen
onder bepaaLde omstandigheden
ontstaat een grotere behoefte
aan voedingsstoffen. Zo
beschikt het menselijk lichaam
bijvoorbeeLd over diverse routes
om binnenges open vervuiing uit
voeding en milieu te e imineren,
maar heeft daarvoor met name
antioxidanten nodig die zich voor
een belansrijk deel in voedins
bevlnden. zoals u net al heeft
kunnen lezen, bestaat er juist een
tekort aan deze stoffen in onze
voeding. De ontgift ingscapaciteit
van ons ichaaÍr zai daardoor
niet voldoende actief kunnen
worden, De gevo gen hiervan
zijn uiteraard zeer schadelijk
voor de gezondheid. En zo zijn
er nog meer omstandigheden
die een grotere behoefte aan
voedingsstoffen vragen:
EliÍnineren van Cifstoffen en
kunstmatige toevoegingen die
we met ons voedse binnen

.
.

.

.
.
.

krijgen.
Zwangerschap en borstvoedinÊ.
Periodesvan groei, ziekte en

herstel.
Leefornstandigheden (wonen,

Miliêuvervuiling.
Roken, alcoholcebruik.

.5tress.

.

.
.

onrege matig eefpatroon.
Medicijngebruik.
Verkeerde voeding
(bijvoorbeeld: overmatig
gebruik van koo hydraten
vraagt om extra vltaÍninen en
mineralen);

Enerzijds bevêt onze voeding niet
meer voldoende voedingsstoffen
en anderzijds kan er dus een

N

Nederlander geen evenwlchtige
voeding gebruikt. Maar zelfs als
hij dat welzou doen, dan nog
krijgt hij lang niet de aanbevolen
dagelijkse hoeveelheid van
vele essentièle voedingsstoffen
blnnen. Waarbij noe kan worden
aangemerkt, dat deze aanbevolen
daselijkse hoeveelheden 0
Íninimale doseringen zijn en er
s echts op gericht zijn om niet ziek
ie worden. Voor een optirnale
gezondheid hebben we veel meer
nodig. Bovendien houdt deze ADH
geen rekening Ínet het individu
en zijn of haar omstandigheden.
ln veelgevallen is de ADH een te
krappe maat en wordt helaas al
regelmatig niêi gehaald door de
Vrijwel de gehele Nederlandse
bevolking kampt met kleine of
grotere tekorten in de voeding
aan essentièle vitaminen,
m neralen, spoorelementen en
aminozuren. Deze iekorten zullen
onvermijdelilk leiden tot (ernshge)
gezondheidsproblernen.
Wêt kunnen we doen?
Het mas duide ijk zijn dat
het van essentiee belang
is dat we onze gezonde en
gevarieerde voeding a.nvullen
met voedlngssupplementen
van goede kwa lteit. Maar aten

we beginnen bijde basis:onze
voeding. Want wat is nu ejgen ijk
gezonde voeding? Hierover zijn
de meningen verdee d. Maar
wanneer we kijken naar ons

verhoogde behoefte aan
voedingsstoffen bestaan.
Daarnaast is uit de derde
voedselconsumphepeiling van het
RIVM (Zo eet Nederland, 1998)
gebleken dat we steeds mlnder
groente en fruit eten/ ongeveer de
hêlft van de aanbevolen dage llkse
hoeveelheld (aDH).

genetisch profie, is het aniwoord

snêlgevonden.

"u beni wai u eei, maar u moet
weer worden wat u at"
Het is aanneme ijk dat onze
huidige voeding niet past bij
de stofwisseling die de mens
gedurende zijn ange bêstaên
op aarde heeft ontwikkeld.
Mensachtigen ontsionden

r!lm vier miljoen jaar seleden.

ïijdens miljoenen jaren van

evo utie hebben de genen zich
aangêpasi aan de omgeving.
Dê hedendaasse mens, horno
sapiens, ontwlkkeide zlch
160.000 jaar geleden a sjager/
verzamelaar, hetgeen uit

evolutionair oogpunt pieplong is.
Het kost bijvoorbeeld een miljoen
jaar om de genen 0,5% ie laten
veranderen. Onze gênen zijn dus
nog grotendeels hetzelfde als
10.000 jaar geleden. De gedachte

ookdat de genen van de
Ínens zo'n 10.000 jaar seleden
noe in perfecte harmonie waren
Ínet de omgeving.
is dan

Maar daarna is er vee veranderd
in onze oÍrgevlng, En vooral in
onze voeding; de landbouw en
veeteelt deden ongeveer 7.000
jaar seledên hun inirede ên we
gingen zuivelproducien en granen
êten. De industriè e revolune,
zo'n 200 jaar geleden, heeft dê
veranderingen nog eens versneld.
Nu etên we veel bewerkte en
geraffineerde producten.
onze genen kunnen die sne le

verardering van onze omgeving,
en vooralvan onze voeding, niet
bijhouden. wetenschappers
spreken van een tonílict'
tussen onze genen en onze
voeding. En dat conflict zou we
eens een be angrijke oorzaak
kunnen zijn van tegenwoordige

voedingsgerelateerde
welvaartsziekten als obêsltas,
diabeies, hart' en vaatziekten,

om weer te worden wat we
aten, moeten we dus kijken naar
on?e voorouders, Het voedsel
van de oermens (paleolithische
nrens, jagers/verzamelaars) lllkt
ook voor ons de meest gezonde
voeding te zijn. Hun dieet bestond

voornamelijk uit vis, schelpdieren,
vlees, gevogelte, groenten, fruit,
eieren, noten en zaden. Alle
ingrediênten dienen onbewerkt en
van biolosische oorsprons ie zijn.

conclusie
De eindconclusie die we kunnen
irêkken, is dat de gemiddelde
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:

om ook andere voedingsstoffen
êan ie vu en. Dit hangt weer
af van eventr.rele verhoogde

I

I

Bronnen:
Tekorten in de Nederlondse

voedins lap(il 199s1
Zo eet Nederlond, \998

aan essentièle vitaminen,
mineralen en spoorelernenten

Er bestaan diverse websites die

uitgebreide inforrnatie geven over
dit zogenoemde pa eoliihische
dieet. Meer informatie, praktjsche
tjps en nrenut zijn o.a. te vinden
op www-heipaieodieet.nl en

Evalutionoi re geneesku nd e (U
bentwot u eef, moor u maet
weer worden wot u at)daot
F.A.J. Muskiet (Ned. ïljdschr K in.
Chem. Labgeneesk.2005, vo . 30,
no.3)
2002 farmaceutisch bedriif Gêigy,
Levensmidde en laboratorium
Karlsruhe / Sanatorium oberta .
Maderne voeding brengt de mens
ult bolans dooÍ Selma Tlmmer

zullen we moeten aanvullen met
voedingssupp ementen. Kies
welvoor een goede kwaliteit,

op youtube zijn leuke filmpjes
te zien waarin hêt be angvan
een pa eolithisch dieet wordt
uitgelegd. wwwyoutube.com/
watch?v=uCFZoqmKf5M&NR=1.
Of ga naarwww.youtube.com
en tik'paleo in a nutshell'ln de

Voedingssupplêmenten
Maar, gezonde voeding alleen is
niêt voldoênde Onzê behoefte

met hoogwaardige jngrediëntên.
Met de producten die u bij de
goedkopere drogisterijketens
vindi, vult u nlet voldoende
aan. Kles voor een product
van de betere merken- Heel
alg€meen is het aan tê bevelen
oÍn in ieder CÊval dagelijks
een Ínultivitaminen- en
mineralenprêpaÍaat, vitamine C ên
visolie te gebruiken. De dosering
zal vooÍ iedereen veÍschillend zijn
(rekening houdend met ziekien,
oÍnstandlgheden, omgeving, etc.).
Dii is een hee bêsêalêdvies. voor
sommisen zal hei noodzakelijk zijn

www.thepaleodlet.com

aaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaa
LOTUS lvlary Bats ln 2011
Basis en kinesiologische
(advanced) cursussen:
31

aug,l.2,3september

Groeimod! ê, kindelarer, Opvoeding -"n Manfeslalle
lnsp

Etie Decoder (gedragsbarom eter ! lsebreid en

Spertesten - een schone kunst'(beqinne.s)
14,15, í6 en lTseptember
Gróeimodule. Re al es ln HaÍmone

Spieneslen eer'schonekunsf(bèginfers)
oklober

24, 29, 30 september 1

GÍoeimodlle, KwèrsbaÍheid, Rjping -.n Lefdê
Basc one Brar (Lotls oneBrain)
'12, 13, 14 en 15 oktober
Gróelmódu e. Doe en Bere ken

Cursus MIR-methode
en kinesiologie
lê

bent misschien wêl bêkênd met de MIR-methó
dê. En zo niet: Op wwwm rmethode n /vldeo slaat
precles hoe het werkt. Maar wist je óók dat MIR
en kinesiologie hee goed samêngáan? En dat er
Fêr Lr cóo eid .inê(:ólóci\' c Mlc testprotorol
óntwlkke

d, wáármeê je heel eÍlediel en sne iot
vai êen probleem én de opóssns kunt

Underthe Code
26, 27, 28 en 29 september
Groe module, Oogst van Harmone

de kerr

Advánced one Bra n (Lotls Oie Bran)
9,10,11 en 12 november
GÍoeimoduie, Het mán/vrouw Zjn
17, 18 en 19 november
Louderlhan words (Lolus One Brain)
23,24,25 ên 26 novembêr
Groèimodu e, Wie voedt we op
14,15, 16 en 17 december
Struct!ÉlNeuÍo ogy (Lotrs -One BEir)

Op vridêA 24 iuni 2011 Cevên M rêlle Meties en Els

(Lolus onê

BÍain)

Voor uilqêbreide inhoudelijke inlornalie,
acriviteilenkalender en inschrijvirg zie

komen? En dat het proloco een rynthese vormt met

ê le andere

.à.

protocolen?

"r - L e -'

d" cursus MIR en kinêsi

oi.

^p"ldóór"
ologie. Kosten € 200, êx BTW incluslel uitgebreid .or
surmàteriàê , koÍíie,lhee en unch.

wilje

tueedaen oí hebje v.qsen?

Maildon nao.
http

E

n /contactform! ieFcu66/
of nàár info@toLch4e s.n

//wwmimêthode

Oók in het najêar2011wordt deze c!6os door
slansen gegeven, teweten op d nsdag4 oktober
en óp dinsdás 29 november

