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“TO REALLY 
CHANGE THE 
WORLD, 
WE NEED TO 
HEAR WITHIN 
OURSELVES THE 
SOUND OF THE 
EARTH CRYING”

Thich Nhat Hanh



 2014: 
 8,2 miljoen 
chronisch 
zieken

RIVM. Volksgezondheidenzorg.info.



evolutieleer

onderzoek bij jager-verzamelaars

recent wetenschappelijk onderzoek

BRONNEN



Gurven M, Longevity among hunter-gatherers
 Popul Dev Rev. 2007;33:321–365.
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1:GENETICA



Bray GA. The epidemic of obesity and 
changes in food intake Physiol Behav 

2004; 82: 115-121.







EPIGENETICA

Bird, Perceptions of epigenetics, Nature 2007



Epigenetics of royalty
A Chittka, L Chittka - PLoS Biol, 2010 -

http://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.1000532
https://scholar.google.nl/citations?user=YHQNi4AAAAAJ&hl=nl&oi=sra
https://scholar.google.nl/citations?user=ux2CNs0AAAAJ&hl=nl&oi=sra


2:EVOLUTIE

Varki 2012: Nothing in medicine makes sense, except in the light of evolution



Aiello, Wheeler. Expensive tissue hyp. (1995) curr anthropology



Li, Tanimura, Molecular clock, Nature 1987



paar miljoen jr:   jager-verzamelaar

sinds 10.000jr:    landbouw en veeteelt

sinds 200jr:       industriële revolutie

laatste 50 jaar      ………



3:STRESS/POTENTIËLE BEDREIGINGEN



Eur J Pharmacology Volume 583, Issues 2–3  April 2008 Pages 174-185

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00142999/583/2


✤ stressoren

✤ evolutie-> stress-systemen

✤ doel: overlevingskans 
optimaliseren

✤ resultaat: perfecte strategieën 
voor bedreigingen die we heel 
vaak zijn tegengekomen 
gedurende mens. evolutie!  concreet

acuut



“oude vrienden”



✤ direct (fysiologisch)

✤ indirect  
(via emotie angst/  
verdriet/zorgen)  
acuut/concreet  
vs 
chronisch/abstract

✤ stress-syteem aan bij  
2 soorten stressoren:







STRESS VÓÓR DE GEBOORTE

hoog cortisol:  
ontzettend alert

kleine hippocampus: 
weinig demping

Child health, developmental plasticity, and epigenetic 
programming. Z Hochberg, Endocrine 2010

http://press.endocrine.org/doi/abs/10.1210/er.2009-0039
https://scholar.google.nl/citations?user=vJ9GMCUAAAAJ&hl=nl&oi=sra


-CORTISOL

-GESLACHTS
 HORMONEN

cholesterol 



STRESS-
SYSTEEM 

MOBILISEERT 

AFWEER-
SYSTEEM



DEEL 1: ACHTERGRONDEN

1:genetica

2:evolutie

3:stress

4:afweersysteem

5:darmen



4:AFWEER SYSTEEM



1: STADSMUUR

2: WILDE 
HONDEN

3:SLIMME 
RIDDERS

3 lagen





Begoña Ruiz-Núñez, The Journal of Nutritional Biochemistry 2013

http://www.sciencedirect.com/science/journal/09552863


5:DARMEN



 Fasano A (2011) Physiol Rev 91:151–175



Thorburn, Immunity(2014) Volume 40, Issue 6, 833–842

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10747613/40/6




The microbiome‐gut‐brain axis: from bowel to behavior
JF Cryan, Neurogastroenterology & Motility, 2011 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2982.2010.01664.x/full
https://scholar.google.nl/citations?user=3SiQStcAAAAJ&hl=nl&oi=sra


KORTE KETEN VETZUREN

helpt om op gewicht te blijven

helpt leaky gut herstellen

stimuleert bloeddoorstroming dikke darm

verhoogt opname vitaminen/mineralen

vermindert groei ziekmakende bacterien

verhindert opname gifstoffen uit voeding
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DEEL 2: PRAKTISCHE ZAKEN
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6:BEWEGING



>30 MINUTEN ZITTEN:

maakt afweersysteem 
actief

relatie met depressie, 
hart en vaatziekten, 
kanker

suikerstofwisselings  
probleem

Healy, sedentary time, Eur. Heart Journal 2011









Chevalier. (2012), Earthing, J Environ Public Health.





Li, “forest bathing”, nt J Immunopathol Pharmacol. 2007 Apr-Jun;20(2 Suppl 2):3-8.







Chakravarthy, Eating & excercise. Jour.app Physiology 2004



TAKE HOME: BEWEGING

minder zittijd:   
kijk wat staand/lopend kan

na 30 minuten zitten: opstaan

in avond niet op stoel/bank zitten, 
maar hurken/op de grond zitten

beweeg vóór het eten

variatie in beweging en ondergrond

platte (blote) voeten in het bos



7:VOEDING



❖ eet zo onbewerkt mogelijk, direct uit de natuur  
(dus liever weinig streepjescodes…)

❖ eet vooral planten en zorg voor veel diversiteit

❖ eet regelmatig iets afkomstig uit het water-ecosysteem

❖ als je dierlijke producten eet, zorg dan dat die dieren 
een zo natuurlijk mogelijk leefpatroon hebben gehad

❖ eet maximaal 3x per dag en geniet

grote gemene deler



EET ZO ONBEWERKT MOGELIJK, 
DIRECT UIT DE NATUUR

veel zaken uit winkel 
zijn sterk bewerkt 
(brood, koek, saus)

vaak met toevoegingen 
(suiker!)

streef ernaar je eten 
te bereiden met 
voedingsmiddelen in 
hun meest natuurlijke 
vorm



EET VOORAL PLANTEN EN ZORG 
VOOR VEEL DIVERSITEIT

monocultuur vs polycultuur

ook hier: zo onbewerkt mogelijk 
(snelle vs langzame suikers)

hormese

probiotica

Kau, Human nutrition - gut microbiome, Nature 2011



EET REGELMATIG IETS AFKOMSTIG 
UIT HET WATER-ECOSYSTEEM

breinspecifieke nutrienten

pro- en anti-inflammatoir



❖ als je dierlijke producten eet, zorg dan dat die dieren 
een zo natuurlijk mogelijk leefpatroon hebben gehad

vetzuurbalans

hoorns

vit. D



EET MAX.3X DAAGS, GENIET

zorg voor volwaardige 
maaltijd voor lange 
verzadiging

bij elke maaltijd 
eiwit en vet 

maak er een moment van

rust

Klop, Postprandial inflammation, Int J Vasc Med 2012



TAKE HOME: VOEDING

❖ eet zo onbewerkt mogelijk, direct uit de natuur  
(dus liever weinig streepjescodes…)

❖ eet vooral planten en zorg voor veel diversiteit

❖ eet regelmatig iets afkomstig uit het water-ecosysteem

❖ als je dierlijke producten eet, zorg dan dat die dieren 
een zo natuurlijk mogelijk leefpatroon hebben gehad

❖ eet maximaal 3x per dag en geniet
Ann Rev Publ Health 2014.35:83-103



8:BIORITME







ZEITGEBERS:

kunstlicht

eten

heftige sociale discussie

omgevingstemperatuur

medicatie

stimulerende middelen





TAKE HOME: BIORITME

cortisol moet
 omlaag



9:ZONLICHT



ANDERE EFFECTEN ZONLICHT

-vit D aanmaak: 
afweersysteem, 
gemoed, botopbouw

zwavel: anti-oxidant, 
stimuleert 
afweersysteem



TAKE HOME: ZON

veel naar buiten, 
vooral vóór de 
middag

veel bloot

weinig zonnebril

weinig/geen 
zonnebrandcreme



10:PSYCHO SOCIALE STRESS









NU

hier en nu

dankbaarheid-> parasympaticus

meditatie/mindfulness

klapdans!



Aaron Antonovsky

Salutogenese



SALUTOGENESE

de situatie kunnen overzien

de relevantie er van in zien

het gevoel hebben er invloed op te 
kunnen uitoefenen

unraveling the mystery of health, 1987



TAKE HOME: STRESS

kijk af en toe naar fases 
van stress en probeer 
stress vroeg te herkennen.

maak eens een lijst van wat 
je doet op een dag: wat 
geeft je energie en wat 
kost je energie. in balans?

3 dingen waar je dankbaar 
voor bent, voor de nacht.

bij complexe situaties: 
salutogenese toepassen.

in het hier en nu zijn



11:KOUDE EN ADEMHALING





LESSEN VAN THE ICE MAN

beïnvloeden van autonoom zenuwstelsel en 
afweersysteem door

-ademhaling

-mindset

-graduele blootstelling aan koude

Kox, Voluntary activation of symp nerv syst, PNAS 2014



TAKE HOME: WIM HOF

koud (af)douchen

op blote voeten, ook in 
de winter

kleed je niet te warm

doe 
ademhalingsoefeningen

train je focus

www.innerfire.nl

http://www.innerfire.nl


12:WAT DOE JIJ MORGEN ANDERS?



BEDANKT VOOR JE DONATIE

een jaar lang aan de slag? 
Jaartraject “Oorzaken van 
gezondheid” 2018-2019!

Het hele bedrijf gezonder? 
dat kan!

www.facebook.com/heelgezonder

www.cursussalutogenese.nl/presentatie

http://www.facebook.com/heelgezonder

