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De (voortschrijdende) inzichten binnen PNEI resulteren in een functionele benadering van de 
geneeskunde, welke complementair is aan de huisartsen- en specialisten geneeskunde. Als 
gezondheidswetenschappelijke stroming slaat PNEI een brug tussen medische wetenschap, acute 
fase geneeskunde en functionele geneeskunde.



CellCare Academy © copyright all rights reservedWEBINAR |  DE KRACHT VAN PNEI  - 28-01-2022 2

WAT IS HET 

PROBLEEM?

ZONDER ATP
GEEN LEVEN
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Op mijn 25e kreeg ik de 
boodschap van mijn oncoloog, 
darmkanker. 

Mijn vrouw had vanaf haar 13e een
auto-immuunziekte en nu 
borstkanker

Onze drie kinderen maakten een
moeilijke start in de eerste dagen
van hun leven. 

Meerdere keren kregen we te
horen dat onze toekomst er qua 
gezondheid, op z’n zachtst
gezegd, niet rooskleurig uitzag en
dat we …

ermee moesten leren leven. 

Mijn wil om te overleven, klachten
te verminderen en met mijn gezin
gezonder te leven brachten me op 
het spoor van voeding, biochemie
en gezondheidswetenschappen.

Dirk Zoutewelle

Ik ben de hoofddocent van de CellCare Academy, …

en heb bijna 25 jaar ervaring in het vertalen van 
gezondheidswetenschappelijke ontwikkelingen naar het 
optimaliseren van de biochemie van het menselijk 
lichaam, ….

om beter te kunnen presteren en herstellen, ….

Ik studeerde gezondheidswetenschap, PNEI, 
Orthomoleculaire geneeskunde, en meer…

Nationaal en internationaal.

Met passie voor complexe aandoeningen en topsport.

BRUGGENBOUWER



Vera van Randwijck

• Voeding gestudeerd aan de Universiteit van Wageningen (1985-1992).

• Kinderen gekregen (4).

• Democratische school in Soest opgericht en PABO gehaald.

• Eigen voedingspraktijk opgericht in 2011.

• Opleiding tot voedingsconsulent bij arts Anne Kruyswijk.

• Praktijk gestart in Care for Women Centrum.

• Lesgeven aan Care for Women specialisten 2013-2017.

• Lesgeven aan professionals en voedingsdeskundigen.

• Orthomoleculair therapeut sinds 2014.

• Darmtherapeut sinds 2016

• Sinds 2017 werkend bij Holland Health Clinic als voedings- en hormoon expert

• Docent bij CellCare sinds 2021
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Sackett DL, Rosenberg WMC, Gray JAM, Haynes RB, 
Richardson WS. Evidence based medicine: what it is and 
what it isn’t. BMJ 312: 71-72, 1996

The practice of 

Evidence Based Medicine 

means integrating 

individual clinical expertise 

with the best available 

external clinical evidence 

from systematic research.
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Hoe leg je het verband tussen:

• slecht slapen

• hoge stressgevoeligheid

• moeite met relativeren

• kort lontje

• vermoeidheid

• depressieve gevoelens

• obstipatie

• energie verlies

• laag gradige ontsteking

• verhoogde pijngevoeligheid

De praktijk

© 2014 CellCare Supplements, all rights reserved

Eigenaar Autoschade Herstelbedrijf te Haarlem. 
Leven lang keihard gewerkt onder zware 
omstandigheden.  
Daardoor dubbele hernia en zeer veel pijn. Werken 
werd haast onmogelijk. Daardoor het bedrijf 
moeten verkopen. 

Dus vroeg met pensioen, maar kon niet meer 
genieten, geen energie meer, geen zin, hele dagen 
op de bank. En de hele medische molen 
doorlopen. 

Kosten onderzoeken en behandeling bij Bewust 
Gezond: 

! 1.130 +, resultaat 90%,  
immers hernia is nog aanwezig, maar volledig 

hanteerbaar.

Kosten onderzoeken en behandeling in ziekenhuis:

€ 10.000 +, resultaat 0%

KEES (1952)

kosten onderzoek en behandeling
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Borstkanker
zonder primaire genetische aanleg 

[BRCA genen]

7

Is anti-hormoon therapie gelijk aan 
gericht behandelen?

Welke kansen worden hier gemist?

maar met homozygote 
CYP1B1 risk-alleles

Een meisje van voor de oorlog was op haar 
zestiende voor het eerst ongesteld, kreeg op haar 
21ste haar eerste kind, en hield dat gemiddeld vier, 
vijf kinderen vol. 
Bij allemaal een jaar borstvoeding, op haar 46ste, 
47ste in de overgang, klaar. 

Een meisje van nu heeft op haar elfde, twaalfde de 
eerste menstruatie en krijgt rond haar dertigste het 
eerste kind. De borstvoeding is nog niet de helft van 
wat het toen was, twee kinderen, en de meeste 
vrouwen menstrueren nog vrolijk op hun 52ste. 

De blootstelling aan oestrogeenschommelingen in 
haar borsten is, door de menstruatiecycli, vele 
malen groter dan bij de jarendertigvrouw.”

“Je moet eens een borstklier onder de microscoop 
leggen op de eerste dag van de menstruatie en 
twee weken later. 

De eerste dag zie je een kermis van delende cellen. 
Twee weken later: alles plat. 

Twee weken later: zelfde verhaal. En dat gaat al die 
jaren door. 

Kanker is nu eenmaal een gevolg van foutjes in de 
celdeling, en hoe meer cellen delen, bijvoorbeeld in 
borstweefsel, hoe groter de kans op fouten en dus 
op kanker.”

Chirurg-oncoloog Emiel Rutgers: ‘Als je ergens 
borstkanker moet krijgen, dan maar in Nederland’
https://www.parool.nl/a-b5af74f7
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WAT IS HET 
PROBLEEM?
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jan 2019 

9,9 miljoen mensen
met een chronische aandoening

Vinden we dit acceptabel binnen een moderne maatschappij? 

9

https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/chronische-aandoeningen-en-multimorbiditeit/cijfers-
context/huidige-situatie#!node-aantal-mensen-met-chronische-aandoening-bekend-bij-de-huisarts

…..waar gezondheidszorg op een hoog niveau 
functioneert ...

Wat gaat er mis? Waar maken we de denkfout?

Onzes inziens heeft dit te maken met de 
volgende drie veronderstellingen:

1. Klachten en ziekten kunnen we one-
size-fits-all – en dus ook protocollair –
behandelen.

2. Genezen kan vaak niet, leer er maar 
mee leven. Oh ja, en voorkomen kan 
ook niet.

3. Als je goed eet heb je geen extra 
micronutriënten nodig!

Deze aannames hebben naar het zich laat aanzien 
serieuze consequenties, namelijk bijna 10 
miljoen mensen met een chronische 
aandoening. 
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Nederland 2018

ongeveer 

1 miljoen
werknemers met 

burn-out klachten

Volgens deelnemers is 

stress op het werk 
beroepsziekte nummer 1

de Nationale Enquête 
Arbeidsomstandigheden (NEA)

60.000 werknemers van 15 tot 65 jaar 

Oorzaken o.a. hoge werkeisen, gebrek aan 
autonomie en worstelen met ongewenst gedrag 

op de werkvloer.

BV Nederland in cijfers

10
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Definitie van gezondheid, 1948, 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 

'Gezondheid is een toestand 
van volledig lichamelijk, 

geestelijk en maatschappelijk 
welzijn en niet slechts de 
afwezigheid van ziekte of 

andere lichamelijk gebreken. 

Een chronische ziekte is een 
aandoening die nooit meer 

helemaal overgaat. 
Ziektes zoals reuma, astma, COPD, 
diabetes en hart- en vaatziekten. 

Als je chronisch ziek bent, stap je 
noodgedwongen de wereld in van 

zorgverleners, spreekkamers, 
onderzoeken en behandelingen.

Volgens deze twee definities kan 
iemand gezond zijn met een 

chronische ziekte.
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Wanneer wordt een aandoening 
chronisch genoemd?

• Iemand met een chronische 
aandoening heeft langdurig last 
van dezelfde aandoening. 

• Deze ziekte kan lichamelijk of 
psychisch zijn. 

• De ziekte duurt minstens drie 
maanden of leidt tot meer dan 
drie ziekteperioden per jaar.

De belangrijkste kenmerken van een chronische 
aandoening zijn dat:
• de ziekte niet te genezen is
• alleen symptomen met medicijnen, behandelingen 

en/of leefregels bestreden kunnen worden
• de ziekte progressief is, dus in de loop der tijd 

verergert
• de ziekte gevolgen heeft voor het lichamelijk en/of 

geestelijk functioneren
• het verloop van de ziekte grillig en onvoorspelbaar is.
• De kwaliteit van leven is voor iemand met een 

chronische aandoening vaak onzeker.
• Soms heeft iemand hulp en zorg van anderen nodig. 
• Bekende chronische aandoeningen zijn diabetes, 

cystic fibrosis (taaislijmziekte), reuma en multiple 
sclerose.
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Definitie chronische ziekte volgens een Nl RIVM rapport uit 2003 (ruime definitie):

‘Alle ziekten die niet binnen 6 maanden volledig genezen of te genezen zijn of 
ziekten waarbij over het algemeen geen uitzicht is op volledige genezing’

Naar schatting leidt ongeveer 10 à 20 procent van de Nederlanders aan een chronische ziekte. Tezamen 
zijn deze chronisch zieken verantwoordelijk voor ongeveer 80 procent van alle zorgvragen. 

Belangrijkste 15 chronische ziekten waar onderstaand rapport onderzoek naar heeft gedaan en die veel 
vragen van de reguliere zorg :

COPD CVA Dementie
Diabetes Mellitus Chronisch hartfalen Depressie 
Reumatoïde artritis Borstkanker Autisme 
Dikke darmkanker Dorsopathieën (rug aandoeningen)
Verstandelijke beperking Angststoornissen 
Schizofrenie Alcoholafhankelijkheid 

Er is veel vraag naar ondersteuning van deze patiënten uit verschillende hoeken van de zorg. Ook binnen 
de complementaire zorg.

Uit:
https://rivm.openrepository.com/bitstream/handle/10029/8867/282701005.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Hier krijgen we 
allemaal mee te 
maken, privé en in 
onze praktijk.

Wat gaan we doen?
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(Chronisch) zieken kosten de 
samenleving veel geld, energie, 
zorg en medische hulp.

Niemand wil dat.
Wat kunnen we eraan doen?
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De meest gehoorde klacht in huisartspraktijk (en in 

onze praktijk) is vermoeidheid, met of 

zonder chronische aandoening.

De zoektocht begint… wat is de oorzaak van de 
vermoeidheid bij deze patiënt? 
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ZONDER ATP 
GEEN LEVEN!
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Vorming van ATP vindt plaats in de 
energiecentra van de cel: 

De Mitochondria 

Mitochondria zijn celorganellen die met 
behulp van zuurstof energie uit 
koolhydraten en vetten overdragen aan 
ATP en deze ter beschikking stellen van 
energievragende reacties in de cel.

In de meest actieve weefsels, zoals 
skeletspieren, hartspier, lever en 
hersenen, bevindt zich de grootste 
dichtheid aan mitochondria. 

Elke cel kan 200 tot 2000 mitochondria 
bevatten.  

ATP is het biochemische 
“betaalmiddel” dat o.a. de 
hersenfunctie mogelijk maakt. 
• Het produceren van elektriciteit en 
• het handhaven van netspanning in 

de netwerken kost energie. 

HERSENEN
verbruiken per dag gemiddeld:

25% van alle zuurstof en
45% van alle glucose



CellCare Academy © copyright all rights reservedWEBINAR |  DE KRACHT VAN PNEI  - 28-01-2022 19

ZONDER micronutriënten 
GEEN citroenzuurcyclus

EIWIT KOOLHYDRAAT VET

ATP
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Volgens Achim Peters gelden de 
volgende spelregels:

a) De hoeveelheid ATP in het brein 
wordt constant gehouden binnen 
nauwe grenzen, ongeacht de 
lichamelijke status 

b) Het brein onderhoudt ‘selfishly’ 
zijn glucosevoorraad via insuline-
onafhankelijke receptoren

c) Neuronen signaleren zelf de 
beschikbare hoeveelheid ATP

d) Bij acute stress krijgt het brein 
altijd meer energie toebedeeld 
dan de rest van het lichaam   

g) Bij chronische stressbeleving wordt 
de energiestroom herverdeeld tussen 
de hersenen en de periferie, een 
fenomeen dat kan leiden tot 
overgewicht 

h) Zowel bij overgewicht als bij anorexie 
is de energieregulatie van het brein 
verstoord

It’s all about Energy | Selfish Brain 

e) Het stresssysteem streeft altijd naar 
terugkeer van rust 

f) De rust in het stresssysteem wordt 
afgestemd met behulp van 2 cortisol-
receptoren met verschillende 
gevoeligheid 

20

2010 | How the selfish brain organizes 
its supply and demand. Hitze & Peters
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NON PERMISSIVE BRAIN

‘ONNODIGE’
ENERGIE VERSPILLEN WORDT 

NIET TOEGESTAAN
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PNEI = 
PATROON-
HERKENNING
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PNEI (Psycho-Neuro-Endocrino-
Immunologie) is een stroming binnen 
de gezondheidswetenschap, die relaties 
onderzoekt en verbanden legt tussen 
• de psyche, 
• het zenuwstelsel, 
• het immuunsysteem, 
• de hormonen, 
• en meer, 

in relatie tot gezondheid en ziekte. 

Binnen PNEI denk- en werkmodellen 
draait het om 
• patroonherkenning, 
• oorzakelijke verbanden, 
• werkingsmechanismen 
• en herstellen of optimaliseren van 

fysiologische processen.

introductie PNEI

De voortschrijdende inzichten binnen PNEI 
resulteren in een functionele benadering 
van geneeskunde, welke complementair is 
aan de huisartsen- en 
specialistengeneeskunde. 

Als gezondheidswetenschappelijke 
stroming slaat PNEI een brug tussen 
• medische wetenschap, 
• acute fase geneeskunde 
• en functionele geneeskunde. 

23
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Vanuit PNEI bezien is optimale 
communicatie binnen 
fysiologische systemen van 
groot belang als basis voor 
gezondheid.

Pathologie wordt binnen de 
PNEI verklaard door 
• verstoring van vitale 

fysiologische systemen, die 
langdurig verminderd 
functioneren, alvorens 
klachten (zullen) ontstaan.

PNEI staat voor: 
• gestructureerd, 
• systemisch en 
• in volgorde van prioriteit 

behandelen, 
• gebaseerd op 

wetenschappelijke literatuur en 
praktijkervaring, 

• tezamen met passende 
diagnostiek, 

• een juiste voedingsstrategie, 
• aanpassingen in leefstijl en 
• verander-management 

gebaseerd op begrip van het 
menselijk gedrag. 

Epigenetische interventies, zoals 
voeding, leefstijl, sporten en 
bewegen, vormen de basis van 
PNEI.

De ultieme epigenetische
interventie is het optimaliseren 
van methylatie!
• onder meer van essentieel 

belang voor een juiste 
genexpressie.

24

introductie PNEI
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Stress

26
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COMPLEXE 
AANDOENINGEN 
BEGRIJPEN



iedere klacht 
‘heeft tijd nodig om te 

ontwikkelen’

• Full Body Systems

• Prioriteiten

• Volgorde van systemen

• Nature en nurture
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aantal cellen

in je lichaam

tienduizenden biochemische acties

per seconde, per cel

>70.000.000.000.000

29
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Onze hersenen bevatten bij de geboorte reeds 
100 miljard neuronen.

100.000.000.000
Dat is bij geboorte evenveel als bij 
volwassenheid.

• Bij geboorte heeft ieder neuron zo’n 3.000 
dendrieten.

• Op de leeftijd van 3 jaar is dat al 15.000 
dendrieten.

• Op volwassen leeftijd levert dit een uiterst 
complex netwerk op.

Bedenk, het simpelweg optillen van een vinger vraagt al 
activiteit van meer dan een miljoen neuronen.

pas op!
langdurige blootstelling aan cortisol 

is neurotoxisch
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CLUE :  reserve tank : >70 biljoen cellen

‘stress…

is niet je vijand’

‘maar meer verbruiken

dan je aanvult’

PATROONHERKENNING

31
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FYSIOLOGIE 
VAN STRESS
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adrenaline
o.a. verantwoordelijk voor 

‘gaspedaal’
reactievermogen

genetic fingerprint
stresshormonen

Kenmerken van de
fysiologische stress-
reactie, stijging van:
• alertheid
• spierspanning 
• hartritme
• bloeddruk
• ademhaling

cortisol 
o.a. verantwoordelijk voor

spierenergie
immuunsysteem

geheugen

PRIO 1
BREIN
‘AAN’

PRIO 2
LIJF

‘AAN’

noot: bij stresshormonen gaat 
het niet om absolute waarden 
maar relatieve verhoudingen.

impulsief
grenzen
perceptie

actief
alert

afgeleid

piekeraar
gespannen

wakker

beheerst

rustig

kort verbruik 
snel herstel

matig verbruik 
matig herstel

lang verbruik 
traag herstel

Stress is niet het probleem, 
het probleem is meer 
brandstof (=voeding) 
verbruiken dan je 
beschikbaar hebt.

Als dat vaak gebeurt raak je 
geleidelijk voedingsstoffen 
kwijt die belangrijk zijn voor 
je herstel.

Adrenaline en cortisol zijn geen stresshormonen, het 
zijn overlevingshormonen.
Deze overlevingsreactie is een menselijk oer systeem. 

Langdurige stress verstoort de werking van 
neurotransmitters.  Het vermindert ook het vermogen 
om te kunnen ‘remmen’. 

De Brain Index geeft hier een score aan.

CC

CT

TT

GG AG AA

TH

COMT

V 2.0

33
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adrenaline
o.a. verantwoordelijk voor 

‘gaspedaal’
reactievermogen

genetic fingerprint
stresshormonen

Kenmerken van de
fysiologische stress-
reactie, stijging van:
• alertheid
• spierspanning 
• hartritme
• bloeddruk
• ademhaling

cortisol 
o.a. verantwoordelijk voor

spierenergie
immuunsysteem

geheugen

PRIO 1
BREIN
‘AAN’

PRIO 2
LIJF

‘AAN’

noot: bij stresshormonen gaat 
het niet om absolute waarden 
maar relatieve verhoudingen.

impulsief
grenzen
perceptie

actief
alert

afgeleid

piekeraar
gespannen

wakker

beheerst

rustig

kort verbruik 
snel herstel

matig verbruik 
matig herstel

lang verbruik 
traag herstel

Stress is niet het probleem, 
het probleem is meer 
brandstof (=voeding) 
verbruiken dan je 
beschikbaar hebt.

Als dat vaak gebeurt raak je 
geleidelijk voedingsstoffen 
kwijt die belangrijk zijn voor 
je herstel.

Adrenaline en cortisol zijn geen stresshormonen, het 
zijn overlevingshormonen.
Deze overlevingsreactie is een menselijk oer systeem. 

Langdurige stress verstoort de werking van 
neurotransmitters.  Het vermindert ook het vermogen 
om te kunnen ‘remmen’. 

De Brain Index geeft hier een score aan.

CC

CT

TT

GG AG AA

TH

COMT

V 2.0

34
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adrenaline
o.a. verantwoordelijk voor 

‘gaspedaal’
reactievermogen

genetic fingerprint
stresshormonen

Kenmerken van de
fysiologische stress-
reactie, stijging van:
• alertheid
• spierspanning 
• hartritme
• bloeddruk
• ademhaling

cortisol 
o.a. verantwoordelijk voor

spierenergie
immuunsysteem

geheugen

PRIO 1
BREIN
‘AAN’

PRIO 2
LIJF

‘AAN’

noot: bij stresshormonen gaat 
het niet om absolute waarden 
maar relatieve verhoudingen.

impulsief
grenzen
perceptie

actief
alert

afgeleid

piekeraar
gespannen

wakker

beheerst

rustig

kort verbruik 
snel herstel

matig verbruik 
matig herstel

lang verbruik 
traag herstel

Stress is niet het probleem, 
het probleem is meer 
brandstof (=voeding) 
verbruiken dan je 
beschikbaar hebt.

Als dat vaak gebeurt raak je 
geleidelijk voedingsstoffen 
kwijt die belangrijk zijn voor 
je herstel.

Adrenaline en cortisol zijn geen stresshormonen, het 
zijn overlevingshormonen.
Deze overlevingsreactie is een menselijk oer systeem. 

Langdurige stress verstoort de werking van 
neurotransmitters.  Het vermindert ook het vermogen 
om te kunnen ‘remmen’. 

De Brain Index geeft hier een score aan.

CC

CT

TT

GG AG AA

TH

COMT

V 2.0
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stressor

ACTH

amygdala

rem

bijnier CRF

endorfines

cortisol, noradrenaline, adrenaline

hippocampus

hersenstam

GABA

serotonine

hypothalamus

hypofyse

POMC

CRF

rem

Fysiologie van de HPA-AS

Chronisch verhoogde cortisol-

spiegels leiden o.a. tot: 

• onderdrukte immuniteit

• hypertensie

• hoge bloedsuikerspiegel

(hyperglykemie) 

insulineresistentie

• koolhydraatcravings

• metabool syndroom en type 

2 diabetes 

• vetophopingen op het 

gezicht, nek en buik

• verminderd libido

• verlies van botdichtheid

• Mild Cognitive Impairment
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nu gaat het mis!
stressor

hypofyse

POMC

ACTH

amygdala

hippocampus

+++ winding up

celmetabolisme à anaeroob à ATP L      
à atrofie, apoptose, necrose à
weefselschade, immuunsuppressie etc.

te lang, te intensief, 
verminderde 

stresstolerantie

substance P
serotonine  
dopamine
glutamaat
homocysteïne

depressie,
( = inflammatie à
CRP H, EPA L )

+ β amyloïd
+ homocysteïne
+ ijzer 
+ cytokines

hersenen kunnen 
fentonreactie niet
voorkomen

neurotoxiciteit, 
neurodegeneratie à
schizofrenie, 
alzheimer, 
parkinson, 
huntington, ALS

Substance P:
• belangrijkste stof voor pathologische Long Term 
Potentiation (LTP) (ramificatie/sprouting)
• opslagversterking van vooral negatieve 
ervaringen in emotioneel geheugen 
à sterke anticipatie
à negatieve verwachtingen

Heat Shock Proteïnes (HSP)
•verhoogt postsynaptisch serotonineheropname 
waardoor intersynaptisch serotonine te laag
•blokkeert aanmaak endorfines
•verhogen adrenalinegevoeligheid in hypothalamus

PGE2 H :
• verhoogt serotonine-
heropname
• effectororganen meer 
serotoninereceptoren
• remt vrijkomen 
dopamine/noradrenaline

cortisol CRF

endorfines nucleï v Rafeï

noradrenaline
adrenaline

GABA

serotonine

HPA HH à spanning in spieren nek/schouders/achterhoofd à doorbloeding 
lokaal L à minder cerebrale activiteit à NOOT: hersenen vragen 25% van totale 
zuurstof en 45% van totale glucose à let op mogelijke cerebrale hypoglykemie!

X

X

atrofie

i.p.v. GABA à
glutamaat HHH à

neurotoxisch

X

depressieve cytokinen:
IL 1 IL 2
IL 6 IL 11
IL 13
verhogen de NMDA-
gevoeligheid voor 
glutamaat

pijn, ongerustheid, angst, slechte verwachting,
attentie/aandacht/fixatie, neuromatrix 
à GYRUS CINGULI 

stressperceptie

hypothalamus
CRF

Adrenaline
• EVZ
• DHA
• dopamine

Pathofysiologie van HPA-as
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KRUKJE
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NEURO-
COMMUNICATIE
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Brain is involved in the CAUSE of ALL Disease!!!

Links: ulcererend mamma adenocarcinoom, voor
en na 5 maanden

Rechts: zelfde casus, uitzaaiingen in de longen zijn
na 5 maanden ook nagenoeg verdwenen.
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‘Normale’ spiegels van neurotransmitters worden 

gecorreleerd aan

• een goede functie van het geheugen,

• een normale alertheid, 

• een goede leerfunctie, 

• emotionele stabiliteit, 

• adaptatievermogen en 

• het vermogen om tot rust te komen. 

Het centrale zenuwstelsel, de darm en het 

immuunsysteem gebruiken bovendien dezelfde 

chemische boodschappers en bijbehorende 

receptoren.

Dit is overigens ook algemeen bekend binnen het 
farmacologisch denken. 

42

Neuro(bio)chemie, een causale factor bij ziekte
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Farmacologie van neurotransmitters

43
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D A G S - pathways

phenylalanine

tyrosine

L-dopa

dopamine

noradrenaline

adrenaline

B3

O2, Cu, 
ascorbaat

B6, 
ascorbaat, 

Zn, Mg

SAM Mg, B6, B12, 
Foliumzuur

Duisternis

tryptofaan

5HTP

serotonine

melatonine

glutamine

(glutaminezuur) 
glutamaat

GABA

SAM

O2, Fe, Ca 
Foliumzuur

B6, B12, Mn, 
taurine

ascorbaat

Mg, Mn
+ NH4+

- NH4+

acetylcholine

choline

acetylgroep

fosfatidylcholine

methylatie

44

B3, B6, FOL, B12, C 
Mg, Mn, Zn, Fe, Cu

taurine, SAM, O2
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BREINENERGIE

ALERTHEID

CONCENTRATIE

MOTIVATIE

FOCUS

WILSKRACHT

DAADKRACHT

BESLUITVAARDIGHEID

ZELFVERTROUWEN

LAGE BREINENERGIE 

LAGE ALERTHEID

LAGE CONCENTRATIE

LUSTELOOS

SNEL AFGELEID

LAAG DOORZETTINGSVERMOGEN

UITSTELGEDRAG

MOEITE MET BESLUITEN

SNEL EMOTIONEEL

energie | dopamine

VERWERKINGSSNELHEID (INVOER)

REACTIESNELHEID (UITVOER)

CREATIEF VERMOGEN

SNEL VAN BEGRIP

ZINTUIGLIJKE WAARNEMING

NIEUWSGIERIG

AUTOMATISCHE HANDELINGEN

INVOELEND VERMOGEN

LEERVERMOGEN

TRAGE VERWERKINGSSNELHEID

TRAGE HANDELINGSSNELHEID

LAGE CREATIVITEIT

TRAAG VAN BEGRIP

LAGE ZINTUIGLIJKE WAARNEMING

ONGEINTERESSEERD

TRAGE AUTOMATISCHE HANDELINGEN

LAAG INVOELEND VERMOGEN

LAAG LEERVERMOGEN

snelheid | acetylcholine

STRESSBEHEERSING

PRIKKELVERWERKING

KALMTE

GESTRUCTUREERD

ZELFBEHEERSING

DEGELIJK

GEDULDIG

HARDWERKEND

HERSTELVERMOGEN

HOGE STRESSGEVOELIGHEID

HOGE PRIKKELGEVOELIGHEID

ONGECONTROLEERD DENKEN

VERLIES VAN CONTROLE

SNEL AFGELEID

RISICO’S NEMEND

ONGEDULDIG

INACTIEF

TRAAG HERSTEL

rem | gaba

VEERKRACHTIG

FLEXIBILITEIT (EMO/COG)

POSITIEVE LEVENSHOUDING

OPLOSSINGSGERICHT

STERK ONDER DRUK

EMOTIONEEL EVENWICHTIG

AANPASSINGSVERMOGEN

NAAR BUITEN GERICHT

NACHTRUST EN DARMTRANSPORT

SPANNINGSGEVOELIG

OVERBEZORGD, DWANGMATIG

DEPRESSIEVE GEVOELENS

ZWART-WIT DENKEN

PANIEKGEVOELIG, ANGSTIG

STEMMINGSWISSELINGEN

MOEITE MET VERANDERING

NAAR BINNEN GERICHT

SLAAP EN/OF DARMPROBLEMEN

balans | serotonine

Brain Index 
Neurotransmitters
Neurotransmitters zijn communicatie-
moleculen die bepalend zijn voor je dagelijks 
functioneren, van o.a. gedrag, denken, voelen, 
motoriek tot aan je immuunsysteem. 

Voeding
Neurotransmitters worden gemaakt uit bepaalde 
voedingsstoffen en omgezet m.b.v. vitaminen en 
mineralen.

Kenmerken
Een goede functie geeft je de kenmerken 
in de linker kolom
Een verstoorde functie geeft je een 
toename van kenmerken in de 
rechterkolom. 

Digitaal meetinstrument
De Brain Index is een digitaal meetinstrument 
dat een score geeft aan het dagelijks 
functioneren van je brein.  Meer dan 50 jaar 
kennis van neurotransmitters is vertaald naar een 
uitgebreide serie korte vragen. 
Invultijd ong. 15 min.

Prestatie- en herstelvermogen
De scores bevatten verschillende onderdelen, 
waaronder je prestatie- en herstelvermogen. 
Op basis hiervan kunnen we o.a. advies geven 
op het gebied van voeding, leefstijl, herstel, 
belastbaarheid en duurzame inzetbaarheid.
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Bepalen van neurotransmitterfunctionaliteit

Survival(Orientated(Brain(

Amen,(D.(G.((2004).(Images'of'human'behavior:'A'brain'SPECT'atlas.((
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Organische zuren analyse 
Great Planes Lab

Bloed
ELN

24u aminozuren
ELN

Neurotransmitter onderzoek

47



© copyright all rights reservedWEBINAR |  DE KRACHT VAN PNEI  - 28-01-2022

traag en moedepressief onrustig zeer stabiel

geeft informatie over o.a. 

Energiepeil, Emotionele balans, Mentale balans, Concentratie , 

Motivatie, Daadkracht, Focus, Beslisvaardigheid, 

Doorzettingsvermogen, Leervermogen, Slaapkwaliteit, 

Pijngevoeligheid, Motoriek, Hormoonbalans, Immuniteit, 

Stofwisseling, Zelfvertrouwen.

De balans is maakbaar met voeding en suppletie!
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Voedingsadviezen op maat
• suikers
• (koe-)zuivel
• ontstekingsremmend
• antioxidant behoefte
• zwavel behoefte
• eiwit behoefte
• grondstoffen
• calorie inname
• voedingstriggers
• cafeïne
• alcohol

Leefstijladvies op maat
• inzetbaarheid
• belastbaarheid
• rust / ontspanning
• slaap
• beweging

• Energiepeil
• Stressbestendigheid
• Emotionele balans
• Mentale balans
• Motivatie
• Daadkracht
• Drive
• Beslisvaardigheid
• Doorzettingsvermogen
• Leervermogen
• Concentratie 
• Omgaan met verandering
• Pijngevoeligheid
• Slaapkwaliteit
• Stofwisseling 
• Motoriek
• Power
• Hormoonbalans
• Immuniteit
• Zelfvertrouwen
• Duurzame inzetbaarheid

49

PRESTATIEVERMOGEN HERSTELVERMOGEN
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dopamine

q Ik ervaar uitputting zelfs zonder zware 
inspanning

q Ik kan me moeilijk concentreren 

q Ik voel me vaak lusteloos

q Ik kan moeilijk helder denken

q Ik ben niet voldoende alert

q Ik ben snel afgeleid 

q Ik stel vaak dingen uit

q Ik heb weinig daadkracht

q Ik kan niet makkelijk keuzes maken

q Ik heb een onbedwingbare behoefte 
naar suiker en/of cafeïne

aantal

quick scan

acetylcholine

q Ik ben trager geworden in mijn denken

q Ik ben trager geworden in mijn reacties 

q Ik heb meer moeite met nieuwe dingen 
leren

q Mijn geheugen is onvoldoende

q Ik heb moeite met oplossingen te 
bedenken 

q Ik kan moeilijk meerdere dingen tegelijk

q Dingen uit mijn omgeving gaan vaak 
langs me heen

q Ik heb weinig empathisch vermogen

q Ik heb moeite met mijn 
coördinatie/evenwicht

q Ik heb een grote behoefte aan vet eten

aantal

gaba

q Ik ben prikkelgevoelig

q Mijn denken staat altijd aan

q Ontspannen kost me veel moeite 

q Ik heb moeite met structuur

q Ik heb vaak een onrustig gevoel in mijn 
buik 

q Ik heb vaak een verhoogde 
spierspanning

q Ik ben snel geïrriteerd

q Ik draai/woel veel tijdens het slapen 

q Ik ben te perfectionistisch

q Ik ben vaak vergeetachtig

aantal

serotonine

q Ik heb moeite om positief te zijn

q Ik ben spanningsgevoelig

q Mijn stemming wisselt vaak  

q Ik heb snel een kort lontje

q Ik ben niet flexibel

q Ik kan moeilijk omgaan met tegenslag

q Mijn slaapkwaliteit is matig tot slecht

q Ik heb geen behoefte aan sociale 
contacten 

q Ik ben vaak angstig

q Ik heb vaak last van obstipatie

aantal

Nieuwsgierig? Beantwoord dan deze vragen gebaseerd op hoe je je nu voelt. 

Klachten ontstaan niet als donderslag bij heldere hemel. Het gaat erom kenmerken te herkennen voordat klachten ontstaan.  
Bij 6 punten per kolom, of 20 punten in totaal, is het evenwicht van je neurotransmitters verstoord. Dat betekent dat je dagelijks functioneren aandacht vraagt.

50



CellCare Academy © copyright all rights reservedWEBINAR |  DE KRACHT VAN PNEI  - 28-01-2022

1. voeding

2. activatie

3. stress 
modulatie

4. slaap en 
rust

5. passend 
gedrag

6. gerichte 
suppletie

51

In balans brengen van neurotransmitters

vraagt een PNEI benadering:

o gedrag, voeding, biochemie

o microbioom

o levensstijl, omgeving

o genetische aanleg

leidraad neurotransmitter-herstelprotocol
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1. Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit. 

Niet overeten.
2. Eet iedere dag zwavelrijke en antioxidant-

rijke voeding.
3. Vermijd gluten, koezuivel, varkensvlees, 

smaakversterkers (E620-E640) en 

gistextract
4. Eet ruim voldoende eiwitten, gebruik 

gezonde vetten en vermijd snelle suikers.
5. Varieer en combineer. Sla geen ontbijt 

over en eet geen koolhydraten na 21:00.

6. Eet zo puur en vers mogelijk en zo min 
mogelijk bewerkt. Vermijd geraffineerde 

voeding. Vermijd magnetron gebruik en 
bereiding met droge hitte (hoge 
temperaturen).

7. Drink minimaal 1,5 liter water per dag, 
naast andere dranken. 

52

voeding1

leidraad neurotransmitter-herstelprotocol

1 voeding

2 activatie

3 stress modulatie

4 slaap en rust

5 passend gedrag

6 gerichte suppletie

HERSTELVERMOGEN

MATIG

• Zorg voor een goede eiwitinname (kip, 
kalkoen, rundvlees, eieren, vis, noten, 
zaden, zuivelproducten). 

• Vermijd toegevoegde en snelle suikers, 
koezuivel, varkensvlees en 
smaakversterkers (E620-E640 en 
gistextract).

LAAG

• Eet meer zwavelrijke voeding (knoflook, ui, 
prei, bieslook, koolsoorten, asperges, 
broccoli, etc) 

• en antioxidantrijke voeding (alle 
felgekleurde groente en fruitsoorten, 
kruiden en omega-3-rijke voeding 
(avocado, zalm, haring, makreel, tonijn, 
sardine)). 

• Zorg voor een goede eiwitinname (kip, kalkoen, 
rundvlees, eieren, vis, noten, zaden, zuivelproducten). 

• Vermijd toegevoegde en snelle suikers, koezuivel, 
varkensvlees en smaakversterkers (E620-E640 en 
gistextract).

ALARM

• Eet meer zwavelrijke voeding (knoflook, ui, prei, 
bieslook, koolsoorten, asperges, broccoli, etc) 

• en antioxidantrijke voeding (alle felgekleurde groente 
en fruitsoorten, kruiden en omega-3-rijke voeding 
(avocado, zalm, haring, makreel, tonijn, sardine)). 

• Zorg voor een goede eiwitinname (kip, kalkoen, 
rundvlees, eieren, vis, noten, zaden, zuivelproducten).  

• Vermijd toegevoegde en snelle suikers, koezuivel, 
varkensvlees en smaakversterkers (E620-E640 en 
gistextract). 

• Beperk de inname van gluten. Gluten 
komen voor in granen als tarwe, rogge, 
gerst en haver. Spelt bevat van nature 
minder gluten. Quinoa, amaranth, gierst, 
sorghum en teff zijn glutenvrije 
graansoorten. 

Zwavelrijk Antioxidantrijk Eiwitrijk

o.a. bladgroenten, 
knoflook, uien, prei, 
bieslook, 
koolsoorten, eieren, 
noten, zaden, 
asperges, broccoli 
en spruitjes. 
Maar ook vlees, vis 
en zuivel.

o.a. alle fel gekleurde groente 
en fruitsoorten, noten en 
zaden, shiitake paddenstoelen 
en kruiden als kurkuma, 
gember, rozemarijn, oregano, 
basilicum, peterselie, tijm, 
zwarte komijn, koriander, 
fenegriek, maar ook ananas, 
groene thee, superfoods en 
omega-3 vetzuren. 

plantaardige bronnen; 
bonen en peulvruchten, noten en 
zaden, quinoa en/of 
dierlijke bronnen;  rundvlees, 
gevogelte, kip, kalkoen, lams-, 
geiten- en schapenvlees, wild, vis, 
yoghurt, kwark, karnemelk, eieren 
en pure vleeswaren.

Bedenk dat 100 gram kip maar zo'n 24 
gram eiwit oplevert. 
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voorspellingsmodellen

OVERBELASTING
VERLIES AAN 
DOPAMINE

POWER
CONCENTRATIE
STOFWISSELING
VERBRANDING

COMPENSATIE 
ENERGIE

MEER ETEN
SUIKERS
KOFFIE

ENDOCRIENE
COMPENSATIE

SCHILDKLIER 
BIJNIER

COMPENSATIE
GEDRAG

HARDER WERKEN
VERLIES MOTIVATIE

NIET KUNNEN 
KIEZEN

UITSTELGEDRAG

GEVOLGEN

INSULINE
LOW GRADE 

INFLAMMATION
OVERGEWICHT

ETCGENETISCHE 
STABILITEIT
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De Methylatie Cyclus 
is een knooppunt van een aantal 
belangrĳke metabole routes met 

een gemeenschappelĳke

behoefte: methylgroepen

In het lichaam vindt methylatie vele miljarden 
keren per seconde plaats.

methylgroep: zelfde grootte als H2O

Een methylgroep is een functionele 
groep, afgeleid van methaan (CH4). Het 
bestaat uit één koolstofatoom en drie 

waterstofatomen en heeft dus de 
formule CH3.

Methylgroepen zijn verantwoordelijk 
voor bio-activatie van veel substraten: 

voorbeeld Testosteron
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De Methylatie Cyclus 
is essentieel voor een aantal kritieke 
reacties.

Dysfunctie van de ‘MC’ verhoogt het 
risico op een groot aantal ernstige 
aandoeningen.

De Methylatie Cyclus diabetes

cardiovasculaire aandoeningen

schildklier dysfunctie

(neurologische) ontsteking

chronische (virale) infecties 

neurotransmitter disfunctie

lever disfunctie

atherosclerosis

kanker

(versnelde) veroudering

schizofrenie

verlies van reparatie capaciteit

immuun disfunctie

neurodegeneratieve ziekten 

en meer…
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Zwavelrijke voedingsmiddelen 
o.a. bladgroenten, knoflook, uien, prei, 
bieslook, koolsoorten, eieren, noten, 
zaden, asperges, broccoli en spruitjes. 
Maar ook vlees, vis, zuivel..
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ZWAVELRIJKE 

VOEDINGSBRONNEN

o.a. bladgroenten, knoflook, ui, prei, 

bieslook, koolsoorten, broccoli, 

asperges, eieren, noten, zaden, 

vlees, vis, zuivel en meer.

Of in pure vorm: MSM

Methylering
(net zo belangrijk als water en zuurstof)

Vindt in iedere cel van je lichaam 

plaats en is o.a. nodig voor;

• Energieproductie (ATP)

• Genexpressie

• Regeneratie

• Stressbeheersing

• Neurotransmitters

• Hormonen

• Immuniteit

• Histamine regulatie

• Leverfuncties

• Neurobiochemie

• Hart- en vaatstelsel

ÉÉN VAN DE BELANGRIJKSTE 

HERSTELPROCESSEN

genetic fingerprint
methylering

V 2.2

MTHFR

MTR

MTHFD1

DHFR

SLC19A1

MTRR

BHMT

MAT1A

AHCY

CBS

CTH

SUOX

SHMT

DHFR

FAST

SLOW

methyl-folaat
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NIETS IN HET LICHAAM FUNCTIONEERT ZELFSTANDIG

MICROBIOOM, op z’n minst ook een Cardio-Metabool fenomeen

• All grades of inflammation, and thus 
immune related diseases

• Behaviour, anxiety, depression

• Cardio-metabolic diseases

• Neurodegenerative diseases

• Endocrinological diseases

• Chronic fatigue syndrome

• Many degenerative diseases are linked to 

microbiome

• Common Mucosal Immune System

• Antibiotic use and prevention of 

becoming antibiotic resistant

• Furthermore, brain development is linked 

to microbiome in early stages of life
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2016 2015
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BIOCHEMIE 
BEGINT BIJ 
VOEDING
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BIOCHEMIE 
is afhankelijk van wat je 

EET
maar je bent niet

wat je eet, 
je bent wat je 

absorbeert
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Intermezzo: kijk niet zó naar biochemie 
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Maar kijk zó naar biochemie 
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Biochemie – wat gebeurt daar?
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Samenstelling van ons lichaam
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Biochemische reacties
Het spel van lading
Het spel van protonen
Het spel van electronen

Hier de ademhalingscyclus

Belangrijke chemische processen om 
eiwitfunctie te moduleren:

• Methylatie

• Acetylatie

• Ubiquinatie
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Ubiquitin, aanwezig in elke cel, nodig om 
• eiwitten te markeren voor degradatie, 
• activiteit te beïnvloeden, 
• conjugatie te veroorzaken 

Methylatie – een methylgroep aan een eiwit (of 
andere stof) vast koppelen om te 
• markeren, 
• de werkzaamheid te veranderen, 
• te blokkeren 
• en vele andere processen.

Belangrijke methylatieprocessen: 
• omzetting van homocysteine in methionine, 
• het markeren van lysine en arginine in histonen

om DNA op slot te zetten of juist te activeren. 

Methylatie is dus een belangrijk onderdeel van 
epigenetica.

Acetylatie is de koppeling van een acetyl-groep aan 
een eiwit of ander molecuul. Net als bij methylatie kan 
dit eiwitten 
• markeren, omzetten, activeren, onklaar maken enz.

Voorbeelden zijn 
• acetyl-CoA, 
• acetylcholine en 
• ook paracetamol heeft een acetylgroep.



CellCare Academy © copyright all rights reservedWEBINAR |  DE KRACHT VAN PNEI  - 28-01-2022 68

4OHE1 – moet niet te hoog zijn 

In fase 2 worden ze omgezet naar:
• Oestrogeen sulfaten
• Methoxyoestrogenen
• Oestrogeen glucuronides – kunnen in darmen 

gesplitst worden weer in oestrogeen en 
opgenomen worden – darmmicrobioom speelt 
ook een rol

Oestrogeen kent 3 vormen en de meest actieve 
vorm is oestradiol
Dat wordt in de lever in fase I door 3 verschillende 
CYP enzymen omgezet naar verschillende tussen-
metabolieten:
• 2-OH-E1 = 2 hydroxy oestron
• 2-OH-E2 = 2 hydroxy oestradiol
• 4-OH-E1 = 4 hydroxy estron
• 16alfa-OH-E1 = 16alfa hydroxy oestron – moet niet te 

hoog zijn, maar te laag kan weer osteoporose 
veroorzaken.

Het verschil tussen deze vormen is chemisch 
gezien niet zo groot. Maar het is voor het lichaam 
een heel groot verschil! Eindproducten van de leververwerking:

2-OM-E1 = 2 methoxy oestron 
4-OM-E1 = 4 methoxy oestriol

Fase 1 omzetting van de lever:
CYP 1A1 maakt 2OHE1 – goede vorm
CYP 1B1 maakt 4OHE1 – geeft DNA schade
CYP 3A4 en 2E maken 16alfaOHE1

SNP’s kunnen ervoor zorgen dat de CYP enzymen beter of 
slechter werken. Voeding en medicijnen kunnen dat ook.

Hydroxygroep



CellCare Academy © copyright all rights reservedWEBINAR |  DE KRACHT VAN PNEI  - 28-01-2022 69

In de praktijk komen we vaak tegen dat mensen een lage methylatiegraad
hebben. 
Dit heeft grote effecten op de gezondheid:

• De leverontgifting gaat gepaard met methylering
• Homocysteine stijgt en daarmee daalt ‘t antioxiderend vermogen en dus 

stijgt oxidatieve schade in het lichaam
• Ongewenste epigenetische processen kunnen ontstaan
• Meerdere ziektes zich kunnen manifesteren

Voor onze gezondheid is het dus belangrijk dat we voeding tot ons nemen 
met voldoende methyl-donoren. De vitamines B6, B11 en B12 doen dat, 
maar meer stofjes leveren methylgroepen aan.

Leuke pdf over methylering: https://newmedix.nl/wp-content/uploads/2018/09/Methylering-ebook-newmedix.pdf

https://newmedix.nl/wp-content/uploads/2018/09/Methylering-ebook-newmedix.pdf
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VOEDING EN 
GEZONDHEIDS-
WETENSCHAP
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WAGENINGENWORLD | september 2018
§ Attributieve risico

§ Ons bekende factoren

§ Overgewicht is 

geassocieerd met 

twaalf soorten kanker, 

o.a. darm-, alvleesklier-, 

borst- en baarmoeder ca.

§ Meer bewegen 

verlaagt kans op 

recidief

§ Wil je kanker 

voorkomen: drink 

GEEN alcohol!
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'Heel veel mensen weten niet dat er een relatie is tussen 

voeding, overgewicht en kanker. En als ze het weten, veranderen 

ze hun voeding en gedrag niet of nauwelijks. Vooral stoppen 

met alcohol is een groot taboe.’

WAGENINGENWORLD | september 2018
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GEZONDHEID IS GEVOLG VAN KEUZES

Hoeveel mensen voldoen aan de Richtlijnen goede
voeding?

Er zijn verontrustende verliezen aan mineralen in 
onze dagelijkse groenten

• Fache, W.; Orthofyto jg 9, nr 44 – 2003
• "Commentary: The R.D.A. Controversy Revisited" Peter L. Pellett, Ecology of 

Food and Nutrition 21:315, 1988

Behoefte aan nutriënten kan wel 2 tot 10 keer
hoger liggen als gevolg van o.a. genetische behoefte 

en/of levensomstandigheden en/of effectiviteit van
spijsvertering!

74



CellCare Academy © copyright all rights reservedWEBINAR |  DE KRACHT VAN PNEI  - 28-01-2022 75

Belang van voeding Basis van gezondheid is en blijft gezonde voeding.

• Een machine kan niet draaien zonder de grote stukken raderen, tanden en 

wielen. 

• De eiwitten, vetten en koolhydraten zijn de grote stukken.

• De machine kan beter, sneller, soepeler werken door de micronutrienten: kleine 

radertjes, olie om te smeren, moertjes schroefjes en boutjes. 

• Dit zijn de vitaminen, mineralen, isoflavonen, antioxidanten, etc. 

We hebben voldoende van alle noodzakelijke stoffen nodig. 

Op te delen in 3 stukken:

• Aanwezigheid in de bodem en in het gewas

• Eetpatroon

• Individuele behoefte (opname, lftd, genetische gesteldheid, ziekte, etc)
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Keten bodem – gewas – producten – voeding - gezondheid
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Literatuuronderzoek van Louis Bolk instituut naar bodemgezondheid en mineralen 
in de grond

• Met name in intensieve rotaties met hoofdzakelijk minerale bemesting staat het organisch stofgehalte 
onder druk 

• Voortman beschrijft dat er wereldwijd tekorten in landbouwbodems voorkomen, voor onder meer 
zink, borium en molybdeen 

• In China is in experimenten tussen 1984 en 2001 van alle micronutriënten de beschikbaarheid 
afgenomen 

• Het feit dat de winbare voorraden eindig zijn, waardoor de mogelijkheden om ze via bemesting aan te 
vullen beperkt zijn, maakt deze tekorten extra zorgwekkend, met name zink, koper en selenium komen 
in het geding. Organische mest is dan van belang. 

Tabel 2. Percentage bodems wereldwijd met tekort aan sporenelementen (Bron: Eurofins19) 

Zink Borium IJzer Molybdeen Koper Mangaan 
49% 31% 23% 15% 14% 1 0% 

Rapport Louis Bolk:
https://www.louisbolk.nl/sites/default/files/publication/pdf/trends-bodem-en-gewaskwaliteit.pdf

https://www.louisbolk.nl/sites/default/files/publication/pdf/trends-bodem-en-gewaskwaliteit.pdf
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Onderzoek farmaceutisch bedrijf Geigy naar voedingswaarden
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Voedingswaarde in gewassen in Nl en buitenland

Percentage producten (38 verschillende groenten in Nl) waarvan het gehalte tussen 1980 en 2014 is toegenomen, gelijk 
gebleven of afgenomen. 

Energie Eiwit Koolh Natrium Kalium Calcium Fosfor IJzer Vit B1 Vit B2 
Toename 87 18 13 0 8 21 8 11 18 18 
Gelijk 0 55 47 49 57 55 68 51 71 68 
Afname 13 26 39 51 35 24 24 38 11 13 

Bron: 
Nieuwe Voedingsleer (Hartog, 1980)22 en NEVO-tabellen 2014.
NEVO tabellen: http://nevo-online.rivm.nl/

Prof Zang ziet in tomaten veranderingen in de hoeveelheden antioxidanten in tomaten onder 
invloed van de bemesting: een hogere stikstofbemesting geeft meer carotenoïden, organische 
mest geeft meer fenolen en flavonoïden.

Zang,Y., X.Wei, M.Hao (2015); Long-Term Effect of Crop Rotation and Fertilisation on Bioavailability and Fractionation of Copper in Soil on the Loess Plateau in 
Northwest China.; PlosOne 10(12): e0145370 

http://nevo-online.rivm.nl/
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Mineralen waarvoor een afname wordt beschreven in de 
bodem, in voedingsmiddelen en/of in de mens

Metaal Afnemend in de bodem Afnemend in voedingsmiddelen Tekorten in de humane voeding 

Borium X
Calcium X X X
IJzer X X X
Fosfor X X
Kalium X X
Koper X X
Magnesium X X
Mangaan X
Molybdeen X
Natrium X
Selenium X X
Zink X X
Zwavel X
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Literatuuronderzoek van Louis Bolk 
instituut naar bodemgezondheid en 
mineralen in de grond

Speciaal aandacht voor zwavel:

• Zwavel heeft een belangrijke rol bij de eiwitproductie, zowel bij dieren als 
planten, omdat het een bestanddeel is van de zwavelhoudende aminozuren 
(methionine en cysteïne). 

• Zwavel leidt in de plant tot een betere stikstofbenutting en lagere nitraatgehalten. 

• Daarnaast is zwavel onder meer een onderdeel van de B-vitaminen thiamine en 
biotine en van het hormoon insuline. 

• Zwavel komt met name beschikbaar voor planten door mineralisatie uit 
organische stof. 

De toevoer van zwavel door depositie is drastisch afgenomen:

Ø van 45 tot 50 kg S/ha in 1981 

Ø naar 8 kg S/ha in 2010

Bron: Eurofins, diverse nieuwsberichten. 
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Literatuuronderzoek naar de 
kwaliteit van onze voeding door 
de jaren heen Louis Bolk

• https://www.louisbolk.nl/sites/default/files/publication/pdf/trends-bodem-en-gewaskwaliteit.pdf
• Thomas, D. (2003); A Study on the Mineral Depletion of the Foods Available to us as a Nation over the Period 1940 to 1991. 

Nutrition and Health 2003 17: 85 
• Thomas, D. (2007); The mineral depletion of foods available to us as a nation (1940–2002). A Review of the 6th Edition of 

McCance and Widdowson. Nutrition and Health, 2007, Vol. 19, pp. 21–55. 
• Mayer, A.M. (1997); Historical changes in the mineral content of fruits and vegetables; British Food Journal, 99/6 [1997] 207–

211 
• 1985 Pharmalonzern Geigy( Switzerland) en 1996 food laboratory Karlsruhe/sanatorium Obertal and 2002

https://www.louisbolk.nl/sites/default/files/publication/pdf/trends-bodem-en-gewaskwaliteit.pdf
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Wat is er gebeurd met onze voeding?

• Waarden van vitaminen en mineralen in onze voeding zijn de laatste 50 

jaar (sinds we het meten) afgenomen. 

• Ook in de biologische landbouw zijn de waarden niet veel beter.

• Waar het door komt weten we in feite niet. We vermoeden de 

gronduitputting, luchtvervuiling, snelle groei, langdurige opslag en 

mogelijk de behandelen door gewasbeschermers. Waar het ook door 

komt, feit is dat de waarden vermindert zijn.

• Gewasverandering zorgt ook verarming – bitterstoffen eruit en daarmee 

ook antioxidanten. Meer water erin – minder micronutrienten.

• Het door de consument bewaren van groenten en fruit – vermindering 

van voedingsstoffen.

• Meer behoefte aan micronutrienten bij onderliggend lijden en stress.
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Risicogroepen voor nutriënten tekort

Risicogroepen zijn: 
• hoge leeftijd, 
• vrouw-zijn, 
• niet-westerse afkomst, 
• laagopgeleid, 
• aanwezige familiegeschiedenis, 
• overgewicht, 
• roken, 
• ongezond voedingspatroon (inclusief 

alcoholgebruik), 

• lichamelijke inactiviteit, 
• eenzaamheid, 
• slechte fysieke inrichting van buurt/wijk, 
• lage sociale cohesie, 
• alleen gaan wonen en 
• verlies/overlijden van partner. 

Uit:
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/260221004.pdf
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Voor de gemiddelde Nederlander geldt:

v Verandert eetpatroon – meer slechtere keuzes in 

voedingsmiddelen

v Voeding is minder voedzaam

v Toegenomen behoefte door stressvolle levens die we 

nu leiden.

v Oxidatieve stress (o.a. sporten) = meer behoefte aan 

anti-oxidanten.

v Stress (psychisch) = meer bevattelijk voor ziektes = 

meer behoefte.

v Meer onnatuurlijke stoffen in onze omgeving = werk 

voor lever (zware metalen, BPA e.d.).

v Meer behoefte op lastige momenten in ons leven 

(ziekte, verminderde weerstand, winter).

v Interactie met medicijnen – bijwerkingen van 

medicijnen.
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(EPI-)GENETICA
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=

NATURE NURTURE

+
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JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF NUTRITION 2019, VOL. 
38, NO. 4, 287–301 https://doi.org/10.1080/07315724.2019.1582980
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New criteria for supplementation of 
selected micronutrients in the era of 
nutrigenetics and nutrigenomics.

The future of nutrition: Nutrigenomics and 
nutrigenetics in obesity and cardiovascular 
diseases

Precision Nutrition: A Review of 
Personalized Nutritional Approaches for 
the Prevention and Management of 
Metabolic Syndrome

Understanding the role of micronutrient 
supplementation with specific genetic 
backgrounds may provide an important 
contribution to a new optimum health 
strategy based on 
individualized nutritional treatment and 
may provide the strategies for the 
development of safer and more effective 
dietary interventions.

doi: 10.3109/09637486.2014.898258

There is a growing necessity of improving 
a personalized nutrition to treat obesity 
and associated medical conditions, taking 
into account the interactions between diet, 
genes and health

https://doi.org/10.1080/10408398.2017.1349731

From nutrigenomics to deep phenotyping, 
many factors need to be taken into 
account in designing personalized and 
unbiased nutritional solutions for 
individuals or population sub-groups. 

doi:10.3390/nu9080913
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2019
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15 miljoen tweelingen : genes or environment

Masterclass Nutrigenomics
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Historie van genetisch
onderzoek

94
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ZIEK 
WORDEN 
LUKT 
NIET 
ZOMAAR…

Het hebben van 
een ongunstige 

genetische aanleg 
is geen garantie 
op het ontstaan 

van ziekte!
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KENNIS VAN 
WERKINGS-
MECHANISMEN
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MECHANISMEN VAN 

POST-COVID
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26 maart 2021
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HOW COVID-19 AFFECTS THE BRAIN JAMA Psychiatry Published online

Cytokines en microglia-activering leiden tot neurotoxiciteit. 

Patiënten met ernstige COVID-19-infectie vertonen vaak een ernstige 
cytokine-storm, met verhoogde serumniveaus van proinflammatoire
cytokinen, waaronder interleukin (IL) 1, IL-6, IL-10 en tumor-
necrosefactor (TNF)-α. 

TNF-α kan direct de BBB passeren (verhoogde BBB-permeabiliteit als 
gevolg van cytokine-geïnduceerde schade) of via CVO’s. 

Eenmaal voorbij de BBB activeren cytokinen microglia en astrocyten.

Naast fagocyteren van beschadigde cellen, scheiden geactiveerde 
microglia inflammatoire factoren af, waaronder;

• glutamaat, 

• quinolinezuur, 

• IL’s, 

• complement eiwitten en 

• TNF-α.

Verhoogd quinolinezuur resulteert in een 
• toename van glutamaat en de 
• upregulation van NMDA-receptoren.

het gevolg;

• afname van leervermogen

• afname van geheugen

• afname van neuroplasticiteit

• hallucinaties 

• nachtmerries. 

Excitotoxiciteit en verlies van neuronen resulteren in regio- en 
neurotransmitter-specifieke NP’s.

Daniels BP, Holman DW, Cruz-Orengo L, Jujjavarapu H, Durrant DM, Klein RS. Viral pathogen-
associated molecular patterns regulate blood-brain barrier integrity via competing innate
cytokine signals. mBio. 2014;5(5):e01476-e14. doi:10.1128/mBio.01476-14

Liddelow SA, Guttenplan KA, Clarke LE, et al. Neurotoxic reactive astrocytes are induced by
activated microglia. Nature. 2017;541(7638):481-487. doi:10.1038/nature21029 

Vasek MJ, Garber C, Dorsey D, et al. A complement-microglial axis drives synapse loss during
virus-induced memory impairment. Nature. 2016;534(7608):538-543. doi:10.1038/nature18283  
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Quinolinezuur en 
glutamaat
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Pro-inflammatoire cytokinen beïnvloeden de 
enzymatische conversie van tryptofaan naar
serotonine. 

Via het enzym indoleamine (IDO) wordt
kynurenine gevormd. 
• Kynurenine is een antagonist van de 

NMDA-receptor. 

Microgliacellen kunnen de tryptofaansynthese
ook blokkeren, waardoor via IDO 
quinolinezuur ontstaat. 
• Quinolinezuur is een agonist van de 

NMDA-receptor.

101

Kynurenine Quinolinezuur
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N-methyl-D-Aspartaat receptor

Smaakversterkers: 
E620 – E640 en gistextract
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N-Methyl-D-Aspartate receptor

De NMDA receptor is 
overvloedig aanwezig in 
• de cortex, 
• de basale ganglia en op 
• de perifere 

gevoelszenuwen van 
het zenuwstelsel.

NMDA zijn uniek omdat ze 
eigenschappen bezitten die 
niet worden teruggevonden 
in andere receptoren.

Ze spelen een centrale rol 
bij cognitie, leren, 
geheugen, zenuwdisfunctie, 
etc. en worden daarom 
primair geassocieerd met 
neuronale plasticiteit. 

NMDA-receptoren zijn 
feitelijk proteïnen op de 
zenuwcellen. 

Daarbij kan gesproken 
worden over synaptische 
NMDA en extra-synaptische 
of buiten de synaps gelegen 
NMDA, die gebruik maken 
van een magnesium / 
calciumpomp.

Zij worden vooral gebruikt 
door het aminozuur 
glutamaat, dat behoort tot 
de meest aanwezige 
boodschappermoleculen in 
de hersenen. 

Glutamaat exciteert (stimuleert/activeert/vuurt) neuronen via de non-NMDA en 
NMDA-receptor en is mede verantwoordelijk voor het doorsluizen van boodschappen 
van het ene neuron naar het andere. 

Glutamaat activeert neuronen door positieve ionen de cel in te laten stromen 
waardoor intracellulair de elektrische lading toeneemt. 

103
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De NMDA-receptor is dus gewoonlijk 
geblokkeerd door Mg2+ ionen. 

Positieve ionen stromen niet direct 
het neuron in wanneer glutamaat aan 
de NMDA-receptor bindt, tenzij het 
Mg2+ ion wordt verwijderd. 

Dan stijgt de cellading en wordt het 
negatief geladen transmembraan-
potentiaal positief. 

1. De non-NMDA-receptor opent zodra glutamaat 
aandokt. 

2. Het openen van de non-NMDA-receptor 
veroorzaakt een instroom van positieve 
natriumionen. 

3. Ionenpompen in de cel verwijderen een aantal 
positieve kaliumionen om te voorkomen dat de 
elektrische lading in de cel te snel stijgt.

4. Deze ionenpompen werken alleen als voldoende 
energie (ATP) in de cel aanwezig is.

5. Een tekort aan ATP in het neuron kan zorgen voor 
een verhoogde sensitiviteit van de NMDA-receptor 
voor glutamaat ! 

6. Wanneer de cellading toeneemt, zijn minder 
glutamaatmoleculen nodig om de Mg2+ te 
verwijderen.

N-Methyl-D-Aspartate receptor

104

Vroegtijdige deblokkeren laat dus 
eerder Ca2+ de cel instromen. Als te 
veel Ca2+ de cel instroomt, kan een 
cascade ontstaan van schadelijke 
biochemische reacties.

Dit resulteert in nog meer instroom 
van Ca2+, die uiteindelijk kan leiden 
tot neuronale schade…

Non-NMDA receptor
NMDA-receptor
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deficientie leidt 
tot meer

PIJN
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Chronische 
ontsteking en pijn
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Oxidatieve stress

Bij tal van processen en vooral in 
mitochondriën behoort oxidatieve 

stress tot de normale fysiologie.

Zodra de anti-oxidatieve capaciteit 
niet meer toereikend is wordt 

oxidatieve stress pathofysiologie
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anti-oxidanten REDOX-Cyclus enzymatische anti-oxidanten
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Prostaglandine-
synthese

EPA (20:5)
Eicosapentaeenzuur

docosapentaeenzuur (22:5)

ALA (18:3)
Alfa-linoleenzuur

steraidonzuur (18:4)

eicosatetraeenzuur (20:4)

DHA (22:6)
Docosahexaeenzuu

r

Omega-3 (ω-3)

LA (18:2)
Linolzuur

GLA (18:3)
Gamma-linoleenzuur

DGLA (20:3)
Dihomo-Gamma-linoleenzuur

PG1

Omega-6 (ω-6)

5-HPTE
(5-hydroperoxy-eicosatetraeenzuur)

AA in celmembraan (20:4)
Arachidonzuur

Arachidonzuur 
(vrijgezet)

delta-5 desaturase

elongase

cyclo-oxigenase (COX-2)5-lipoxigenase
geremd door :
zn, EPA,
quercetine

Leukotrieen A4 (LTA4)

LT5’sTX3’sPG3’sTXA2PGE2

PGH2

PGG2

OH

PGE2

visolie
krill olie

Leukotrieen B4 (LTB4) LTC4 LTD4

visolie
krill olie

perilla olie
lijnzaad olie

LTE4

5-HETE
(5-hydro-eicosatetraeenzuur)

zonnebloemolie
saffloerolie

teunisbloemolie
borage-olie

B6
Mg
Zn

B6

B3
C

delta-6 desaturase
geremd door :
verzadigde vetten
transvetzuren
geraffineerde suikers
insuline
veel alcohol e.a.

geremd door : 
ALA en EPA

fosfolipase A2

geremd door :
corticosteroïden, indometacine
stress, vitamine E, PGE1

geremd door :
NSAID’s
aspirine
indometacine

vlees

vrijwel
inactief

weinig 
inflammatoir

trombo-
cyten-
aggregatie,
plaatjes 
klontering

pro-inflam-
matoir,
erytheem,
oedeem,
pijn,
koorts

allergie, hooikoorts, 
astma, bronchitis,
oedemen, anafylaxe, 
artritis, reuma

sterk pro-inflammatoir,
atopisch eczeem, 
psoriasis

kanker

vasodilatatie,
anti-inflammatoir,
trombocyten-
aggregatie 
remmend

cascade start bij meervoudige 
fysiologische en pathologische stimuli

atherosclerose, Alzheimer, 
Hashimoto thyroïditis, kanker

delta-6 desaturase

elongase

elongase

delta-5 desaturase

delta-4 desaturase

sterk 
anti-
inflam-
matoir
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Age correlates with hypomethylation of the ACE2 gene in lung tissue, which 
could provide a partial explanation for aging as a risk factor for SARS-CoV-2 
fatality, whereas male gender shows a trend in hypomethylation.

Methylation and Covid-19

Epigenetics is the science of gene expression without alteration in the 
nucleotide sequence. 

• Many processes influence epigenetic expression, including gene 
ubiquitination, histon acetylation, and, especially, DNA methylation. 

DNA methylation involves mostly so-called CpG islands, which are part of 
the promotor sequence of genes (Deaton and Bird, 2011), and the 
methylation pattern of CpG islands regulates the level of gene 
transcription (Jang et al., 2017). 

• It has been known for years that viral infections use epigenetic 
mechanisms in general and especially CpG methylation to find ways to 
induce enterocytosis and syncytium development.
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METHYLERING
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FAST

SLOW

methyl-folaat

1 vereenvoudigde Methylatie
Cyclus

2 volledige Methylatie Cyclus
met enzymen

3 functionele kenmerken 

4 micronutriënten voor 
ondersteuning van enzym

5 remmende werking op 
betreffend enzym

6 mogelijke klachten a.g.v. 
dysfunctie enzym

Essentiële bouwsteen voor 
nagenoeg alle lichaamsfuncties. 
Moet iedere milliseconde van je 
leven in iedere cel aanwezig zijn.

Reguleert ontstekingsgevoeligheid, reguleert 
prikkelgevoeligheid in zenuwcellen en op lange 
termijn insuline-gevoeligheid. Toename is een 
risico voor neurodegeneratie, endotheelschade, 
hart- en vaatziekten, en meer..

O.a. celbeschermer, 
ontstekingsremmer, natuurlijk 

antibioticum, lever en detoxificatie, 
immuunsysteem, energieproductie, 

en meer…

Reguleert energie- en 
bloedsuikerregulatie, hersen- ontwikkeling, 
remt stressgevoeligheid, vermindert 
vaatstijfheid, stimuleert hart-energie, 
mitochondriale functie, vetstofwisseling 
door galstimulatie, beschermt tegen 
chemische stress, stimuleert aanmaak van 
nieuwe neuronen, verhoogt overleving van 
neuronen, en meer ..
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• Niemand betwijfelt dat vaatziekten de voornaamste oorzaak zijn voor 

‘invaliditeit’ en overlijden.

• Niemand betwijfelt het toxisch effect van homocysteine voor

endotheelcellen

• Als je een lang en gezond leven nastreeft, vrij van hartfalen, beroerte en

dementie, dan kun je je geen ‘vergiftiging’ veroorloven door excessief

HOMOCYSTEINE

113

Advanced Methylation | dysmethylering… tikkende tijdbom?
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1. Laag EPA/DHA in bloed

2. Hoog CRP

3. Hoog LDL-C

4. Hoog insuline

5. Laag HDL-C

6. Hoog bloedglucose

7. Onvoldoende NO

8. Onvoldoende vitamine D

9. Onvoldoende vitamine K

10. Hoog Oestrogeen

11. Hoog Triglycerides

12. Laag Vrij Testosteron

13. Hoog Fibrinogeen

14. Hoog Homocysteine

15. Hypertensie

16. Hoog Cholesterol

17. Geoxideerd LDL-C

Risicofactoren voor vaatschade en hersenatrofie
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LMT A1 en A2 LMT B1 en B2 LMT C1 en C2
INTERMEDIAIRE CARDIOVASCULAIRE RISICOGROEP
• Verhoogde triglyceridenrisicogroep
• Type III hyperlipidemie

NEUTRALE CARDIOVASCULAIRE RISICOGROEP HOGE CARDIOVASCULAIRE RISICOGROEP
• Verhoogde LDL, verhoogde totale cholesterol en 

vorming van sdLDL

• Hogere behoefte aan vetten • Normale behoefte aan vetten • Lagere behoefte aan vetten
• Vooral voor verzadigde vetten, maar ook olijfolie

• Alcohol verlaagd LDL-C en verhoogd HDL-C • Alcohol verhoogd HDL-C • Alcohol verhoogd LDL-C en verlaagd HDL-C

• Hoog glycaemische voeding neigt naar 
verhoging van triglyceriden

• Mediterraans dieet is gunstig • Hoog glycaemische voeding valt ongunstig

• Hoogste antioxidant niveau • Normaal antioxidant niveau • Laagste antioxidant niveau

• Niacine verlaagd triglyceriden • Niacine verlaagd triglyceriden

• HRT is gunstig voor het lipidenprofiel. 
• Orale oestrogeen suppletie neigt naar verhoging 

van triglyceriden

• Meest dieetgevoelige groep ('nutritional canaries')
• Verhoogd ontstekingsgevoelig

• Stop met roken • Stop met roken

Observaties binnen vetstofwisselingstypen

De meest voorkomende vorm van dyslipidemie blijft leefstijl-gerelateerd; overgewicht, gebrek aan lichaamsbeweging en slechte voeding

Lipid Metabolism Type |  vetstofwisselingstype
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PNEI 3: methylatie en epigenetica
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Epigenetische programmering 
begint al in de baarmoeder. 
Reacties van embryo en foetus op wat 
zich rondom de baarmoeder afspeelt 
veroorzaken al een pre-natale
programmering.

Dit noemen we genomic
imprinting.

Vlak na de geboorte programmeert 
het epigenoom de genen dusdanig dat 
het lichaam zich voorbereid weet op 
wat het kan verwachten, 
overeenkomstig het vroege milieu 
waarmee het te maken heeft.

Dit noemt men metabolic
imprinting.

117

PNEI 3: methylatie en epigenetica
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1. methylverbruik 
remmen

2. methylatie
remmers 
vermijden 

3. korte route 
activeren 

4. lange route 
activeren 

5. detoxificatie 
activeren

6. ‘schade’ 
repareren

118

In balans brengen van methylering 

vraagt een PNEI benadering:

o gedrag, voeding, biochemie

o microbioom

o levensstijl, omgeving

o genetische aanleg

leidraad methylatie-herstelprogramma
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MICROBIOOM
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PNEI 2: 

Gut-Brain-Immune connection

120
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Nat Rev Neuroscience 2012 - PMID 22968153

Ook het microbioom communiceert
met het CZS, via neuro-endocrino-
immunologische paden.

Hiermee heeft het microbioom
(probiotica vs antibiotica) een rol in 
de regulatie van stemming, gedrag, 
cognitie en perceptie.

Modulatie van darmflora wordt
veronderstelt een nieuwe
therapeutische toepassing te zijn bij
complexe aandoeningen van het CZS.

Neurochem Int 2013 - PMID 24140431

Bij afwezigheid van 
commensale flora nemen
BDNF (Brain Derived 
Neurotropic Factor) en
NMDAr (N-methyl-d-Aspartaat 
Receptor) subunits af.

Orale inname van probiotica
verhogen de productie van 
BDNF en remmen anxiolytische
effecten, waarschijnlijk door de 
modulatie van de 
communicatie binnen het ENS.

121

PNEI 2: Gut-Brain-Immune connection
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De Palma G et al. J Physiol 592(14): 2989–2997, 2014 

De hersen-darm-immuunas omvat de bidirectionele
communicatie tussen de darm en de hersenen. 
• Communicatie verloopt via meerdere paden.

Tijdens stress kunnen veranderingen op niveau van 
CZS de neuromotorische en secretoire functie, 
immuniteit en microbiotasamenstelling van de darm 
beïnvloeden. 

Dysbiose draagt bij aan het in stand houden van 
disfunctie en ontsteking, waardoor de communicatie 
tussen darm en hersenen verder wordt verstoord.

Sommige van deze effecten kunnen worden 
veroorzaakt door directe gastheer-microbiële 
interacties op het niveau van het darmepitheel, de 
productie van bacteriële metabolieten 
(catecholamines, GABA, enz.). 

De opeenvolging van gebeurtenissen kan TOP-
DOWN plaatsvinden of DOWN-TOP, maar eenmaal 
geïnitieerd kan de onaangepaste respons die een 
ziektetoestand veroorzaakt, voortduren en 
verergeren. 

122

PNEI 2: 

Gut-Brain-Immune connection
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ENDOCRIENE EN 
SYSTEEM 
COMMUNICATIE
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Gezien de complexiteit en de omvang van de 
complete schildklierstofwisseling kan 
verminderde productie of conversie van 
schildklierhormonen relatief vaak 
voorkomen. 

Dit beeld wordt hypothyreoïdie genoemd. 

PNEI 4: hormoon-assen
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Gender related science

125
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Whitacre CC. Nature immunology 2(9), 2001
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PNEI 4: hormoon-assen
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Dorak and Karpuzoglu. Frontiers in Genetics 3(268), 2012

127

Hughes GC & Choubey D. Nature Reviews Rheumatology 10, 2014

PNEI 4: hormoon-assen
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Dosis-effect relatie Hormesis Adaptatie

Supercompensatie Allostatic load

PNEI 5: adaptatieleer en prestatieverbetering

128
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PNEI 6: gewichtsbeheersing
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CellCare Methode
verbeteren van je dagelijks functioneren

Nature + Nurture  |   Samenwerken aan de oplossing  

Geen one-size-fits-all, maar maatwerk  

We houden niet van ‘je wordt een dagje ouder’ en ‘leer er maar mee leven’ 

130
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3 PIJLERS – volgens CellCare Methode

METEN
• Anamnese (levenslijn)
• Brain en Body Index
• SNP analyse (DNA)
• Microbioom (+ parameters)
• Metabool (O.A. + A.A)
• Immunologisch (Imupro)
• Endocrien (o.a. estronex)

STRATEGIE
• Multifactorieel
• Systemisch
• Science based
• Best practice
• ’Individueel evolutionair’
• Top-Down (prioriteit)
• Gefaseerd

BEHANDELEN
• Orthomoleculair
• Leefstijl
• Sporten en bewegen
• Psycho-Educatie + CGT
• Neurodynamiek
• Functionele Neurologie
• ‘Eigen’ expertises

1. Fundament 
(non negotiables) o.a. 
voedingsgewoonten, 
leefstijl, bewegen

2. Tekorten
o.a. macronutriënten, 
micronutriënten, metabole 
processen, 
neurotransmitters, 
hormonen.

3. Functioneel
o.a. gedrag, stemming, 
denkvermogen, perceptie, 
motoriek, 
prestatievermogen en 
herstelvermogen
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GEDRAG

PERCEPTIE

BIOCHEMIE

METABOLE 
PROGRAMMERING

OMGEVING

VOEDINGFUNCTIONALITEIT

WEDERKERIGHEID
SOCIAAL GEDRAG

FLEXIBILITEIT
ZELFREDZAAMHEID
EMERGING BODY 

LANGUAGE

ZINTUIGLIJKE 
WAARNEMING 

IMPULSRESPONS
MOTORISCHE RESPONS

SENSITIVITEIT

INFORMATIEVERWERKING
SNELHEID

BEGRIP
GEHEUGEN

ABSTRACTIE NIVEAU
ACCURATESSE

SNELLE WISSELINGEN
ANGST

VERDRIET
FRUSTRATIE
BEHAVIORAL 

INHIBITION SYSTEM SNP’S

METHYLERING

DETOXIFICATIE

MITOCHONDRIALE OUTPUT

NEUROCOMMUNICATIE

MICROBIOOM

MYELINISERING

HORMONEN

IMMUUNCOMPETENTIE

VERTERING

STEMMING DENKVERMOGEN

o.a. VEILIG, WARM ‘NEST’, 
MOETEN, LEEFSTIJL, SLAAP
IMMUUNTRIGGERS, AB KUREN
TOXINES, VACCINATIES
AANDACHT, RESPECT, BEGRIP
MEDEDOGEN, WAARDERING

o.a. VIT D3, MEDICIJNGEBRUIK
MOEDERS LEEFSTIJL, 
VOEDINGSGEWOONTEN, 
STRESS, GEZONDHEID, 
DEFICIENTIES, OMGEVINGS 
TOXINES, GEBOORTESCHADE

o.a. ‘NOODZAAK’, NEURO-
MUSCULAIRE COMMUNICATIE, 
SPIJSVERTERING, SPRAAK (NON-) 
VERBALE COMMUNICATIE, 
DOORBLOEDING, 
HERSEN(GOLF) ACTIVITEIT

EETLUST, EETGEWOONTEN
SUIKER, ZUIVEL, GLUTEN
ALLERGIE, INTOLERANTIE
EIWIT, KOOLHYDRATEN, VETTEN
STIMULANTIA, ADDITIEVEN
DEFICIENTIES

GENEXPRESSIE

external factors

internal factors

Epigenetisch PNEI-model : ontwikkelingsstoornissen
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TAKE HOME 
MESSAGE
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Alle genoemde factoren 
kunnen gaten zijn, zonder 
juiste voedingstoffen is 
reparatie niet mogelijk!

teveel mensen missen 

‘sense of urgency’
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De kracht van voeding
Methylering aanzetten
AO verhogen

Sulfaatrijke voeding:
Mosselen, Kabeljauw
Kip Biefstuk
Paranoten Zalm
Pinda Eieren
Sardines Amandelen
Parmezaanse kaasKool en spinazie

Volkoren granen

Noten, zaden en pitten

Groenten en zongerijpt (?) fruit

Groenten die groeien in Nederland!
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Physicians should fully
understand the

mechanism of action of 
the drugs they prescribe, 
rather than relying on the

described indications
provided by the drug 

companies.

M.Hinz: The Parkinsons disease death rate, Carbidopa and
vitamine B6, Clinical Pharmacology: Advances and

Applications 2014:6 161–169

136

rem de 
achteruitgang
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verbeteren van neuro(bio)chemie
= 

verbeteren van Quality of Life
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Prestatie- en herstelvermogen

worden bepaald door

biochemie en genen. 

Ze bepalen

Gedrag, Gevoel en Geluk.
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Volg ons

Wil je ons helpen meer bekendheid te genereren?
Tag ons of check je in op onze Facebook en/of 
Instagram pagina en laat weten wat je van de webinar
vond.
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Houd je mail in de gaten
Je ontvangt vanavond een mail met:
- een speciale PNEI aanbieding
- de presentatie van vandaag

- over een paar dagen ontvang je de terugkijklink


