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POSTVIRAAL SYNDROOM

De meeste mensen die ziek worden van een virus kunnen hier een week of
twee goed ziek van zijn. Vervelend maar na herstel kan men wel weer
gewoon alles oppakken en zijn ze volledig hersteld.

Maar voor sommige mensen kan het oplopen van een virale infectie zijn of
haar hele leven op de kop zetten. Zij herstellen namelijk nauwelijks van de
infectie en hebben maanden en soms jaren later nog steeds dagelijks te
maken met een lange lijst aan klachten. Met een sterke vermindering van
kwaliteit van leven als gevolg. We noemen dit ook wel postviraal syndroom;
een chronische sluimerende virustoestand. Wat inhoudt dat je een eerdere
virusinfectie die je hebt opgelopen niet goed hebt verwerkt. Hierdoor is het
een chronische sluimerende virustoestand geworden met allerlei klachten
als gevolg die niet meer over gaan. Je immuunsysteem was dus ten tijde
van de virusinfectie niet in staat om het virus volledig kwijt te raken en het
is inactief gebleven. 

BEGELEIDING CORONA- EN
Q-KOORTS PATIËNTEN

In mijn praktijk begeleid ik o.a. mensen die jaren geleden Q koorts hebben
gehad en daar dagelijks hinder van ondervinden. Sommigen hebben nooit
meer volledig de draad op kunnen pakken door hun rest klachten.
Wekelijks melden mensen zich bij mij die corona hebben gehad en hier
maar niet van herstellen. Ze hebben ook allemaal andere klachten. Daar
waar de één reuk en smaak kwijt is en vermoeid is in combinatie met slecht
slapen en hoofdpijn, heeft de ander weer allerlei ontstekingsklachten die
door het lichaam verplaatsen en ook gepaard met ernstige vermoeidheid,
slecht slapen en spierpijn. En weer een ander heeft maag- en darmklachten
en last van benauwdheid, koortsaanvallen, vermoeidheid en is onrustig of
angstig.  



Als ik samen met een cliënt van start ga met de aanpak van alle
klachten maken ze al na enkele weken hele mooie stappen! De
meesten hebben na twee tot vier weken al de eerste resultaten en
week na week zet dit herstel zich door. Ontzettend gaaf om mensen
weer lichtpuntjes te mogen geven en het vertrouwen weer terug te
geven dat verbetering dan wel volledig herstel van de klachten
mogelijk is. 

MAATWERK

Er zijn verschillende mogelijkheden om restklachten na corona, q-
koorts of een ander virusbesmetting aan te pakken. Aanpak van
een postviraal syndroom vraagt juist om maatwerk en dat er
optimaal rekening wordt gehouden met de conditie van de cliënt.
Daarom is er niet één aanpak die voor iedereen geldt. Want
iedereen is uniek.

Bij de genezing van de postvirale belasting gaan we het lichaam
ondersteunen met een persoonlijk behandelplan en de inzet van
homeopatische en orthomoleculaire middelen. Door speciale
homeopatische middelen gaan we het lichaam ondersteunen bij
het verwerken van het virus. Daarnaast gaan we het lichaam de
juiste voedingsstoffen geven die het nodig heeft om én het virus
alsnog goed te kunnen afsluiten maar ook om ervoor te zorgen dat
je weer gaat herstellen van je restklachten. En natuurlijk zorgen
voor een sterk immuunsysteem, want dat is natuurlijk het
allerbelangrijkste!



VOEDING

Je ben niet alleen wat je eet maar ook wat je verteert en opneemt.
Dat betekent dat je misschien wel gezond eet maar is de voeding
die je eet wel goed voor jou? Dus neem je alles goed op en verteer
je alles goed? Wat namelijk voor je partner werkt hoeft niet voor jou
te werken. Het zou dus zomaar kunnen dat veel klachten
voortkomen uit voeding die je minder goed verdraagt of niet goed
kunt opnemen of verteren.

Weet jij dat wat je eet ook goed voor je is? Als je hierover twijfelt
neem dan contact met mij op.

“De genezing van
een deel kan niet
plaatsvinden
zonder behandeling
van het geheel”

https://projectvitaal.nl/contact/


80% van onze immunologische afweer, (onze weerstand tegen
pathogenen zoals: virussen, bacteriën, schimmels en/of andere
ziektekiemen) bevindt zich in een gezonde darm! Wanneer de
darmen belast zijn, en de darmflora niet optimaal is, is de afweer
altijd verminderd. Het is dus niet voor niks dat heel veel ziekten in
de darmen ontstaan. Het functioneren van de darmen wordt in de
natuurgeneeskunde gezien als de basis van onze gezondheid. De
samenstelling van de darmflora speelt daarbij een grote rol.
Daarnaast houdt goede voeding de darmflora in evenwicht.
Hierdoor ontstaat er een stabiel milieu, waarin enzymatische
processen optimaal kunnen verlopen en zo de gezondheid
behouden kan blijven. Maar vergeet ook niet de grote impact van
stress op je hele spijsvertering. 

Verder is het zo dat veel mensen die moeite hebben om gewicht te
verliezen vaak een verstoorde darmwerking hebben. Met name een
verstoorde darmflora en schimmelbelasting kan mede de oorzaak
zijn van moeilijk af kunnen afvallen.

GEZONDHEID BEGINT IN
DE DARMEN!

"80% van onze weerstand bevindt zich in
onze darmen"



DARMWERKING

Een verstoorde darmwerking veroorzaakt oa:

- Verminderde weerstand
- Opgeblazen gevoel
- Winderigheid
- Allergieën
- Acné
- Slecht slapen
- Gewrichtsklachten
- Kalknagels
- Verminderde concentratie
- Depressie
- Verminderde opname van voedingsstoffen

HOE ZORG JE VOOR EEN
GEZONDE
DARMWERKING?

Elke cliënt krijgt zijn eigen eetschema met de juiste
verhoudingen in de vorm van weekmenu's. Hieronder een
voorbeeld:

500 gram groenten en 2 stuks fruit
30-40 gram vezels per dag
Volkoren granen
Peulvruchten
Gezonde vetten
Noten (paranoten, walnoten)
Pitten en zaden
2 liter water
Eet rustig, 25x kauwen 
Voldoende eiwitten (per persoon afhankelijk)



SLIK JE
MAAGZUURREMMERS? 

Overgewicht/obesitas en weerstand

Mensen die te zwaar zijn hebben een grotere kans op (een ernstig verloop
van) infecties dan mensen met een gezond gewicht. Het overmatig
aanwezige lichaamsvet zorgt voor onbalans in het immuunsysteem. Bij
obese mensen is er van een bepaald stofje, leptine, meer aanwezig in het
bloed. Leptine bevordert ontstekingen in het lichaam. Maar daarnaast maakt
vetweefsel ook andere ontstekingsbevorderende stoffen aan. Mensen met
overgewicht hebben dus meer stoffen die ontsteking bevorderen en minder
stoffen die dit remmen. Het immuunsysteem is hierdoor continu een beetje
geactiveerd en de afweer tegen binnendringende ziekteverwekkers is
verzwakt, we noemen dit ook wel laaggradige ontsteking. Tijdens het
bestrijden van een infectie is een beetje ontsteking wel nodig, maar een
continu aanwezige milde ontsteking vermindert juist het vermogen van het
immuunsysteem om infecties te bestrijden. 

Het is dus belangrijk om de leptine spiegel te verlagen omdat dit een
gunstige invloed heeft op het immuunsysteem en de ernst van een infectie.
Er zijn verschillende supplementen die hierbij kunnen helpen.  

Maagsap is erg belangrijk als natuurlijke barrière tegen bacteriën en
virussen. Door langdurig gebruik van maagzuurremmers ontstaat er een
ongunstige darmflora die de weerstand verzwakt. Tevens ontstaat er een B12
tekort omdat B12 niet goed meer kan worden opgenomen. Vaak slikken
mensen onnodig maagzuurremmers. Waarom? Omdat er in de meeste
gevallen geen sprake is van teveel maagzuur maar juist te weinig! Laat dit
dus goed checken door een orthomoleculair therapeut. Maagproblemen zijn
in de meeste gevallen zonder medicatie op te lossen. Je moet alleen wel
weten waar het vandaan komt. Ik kan je hiermee helpen.



Het verbeteren van de suikerstofwisseling draagt ook bij aan het
verminderen van overgewicht en chronische laaggradige
ontsteking en het bevorderen van de weerstand. Supplementen die
een gunstig effect op de suikerstofwisseling hebben, reguleren de
bloedsuikerspiegel door pieken in de bloedsuikerspiegel tegen te
gaan en als gevolg daarvan verhoogde insuline-afgifte te
voorkomen. Laat je informeren door een orthomoleculair therapeut
wat voor jou de beste aanpak is. Door de inzet van de juiste voeding
voor jou in combinatie met ondersteunende supplementen bereik
je uiteindelijk een gezond gewicht, goede gezondheid en voel je je
weer fit, vitaal en barst je weer van de energie!



Gezond eten, regelmatig bewegen, een goede nachtrust en stress
reductie dragen bij aan een goed functionerend immuunsysteem.
Daarnaast is er een groot aantal voedingsstoffen waarvan bekend is
dat zij een gunstig effect hebben op het immuunsysteem. Het
hedendaagse voedingspatroon bevat echter vaak onvoldoende
hoeveelheden van deze belangrijke nutriënten. Dit komt onder
andere door eenzijdige voeding, bewerkt voedsel en
bodemverarming door intensieve landbouw, waardoor aanvulling
op de voeding door middel van supplementen wenselijk is. Voor het
in stand houden van een gezond immuunsysteem is basissuppletie
met een multivitaminen/mineralenpreparaat van hoge kwaliteit,
met ruime doseringen vitamine C, vitamine D en vitamine E, zink,
selenium en magnesium, in combinatie met omega 3-vetzuren
(visolie), onmisbaar. 

Belangrijk om in acht te nemen: 
Ga nooit zelf maar wat slikken aan supplementen!
Voedingssupplementen kunnen namelijk in sommige gevallen een
wisselwerking hebben met medicijnen. Laat je dus altijd goed
voorlichten door een orthomoleculair therapeut. Daarnaast is het zo
dat sommige supplementen en wisselwerking hebben met elkaar.
Het is dus handig om te weten wat je doet.

HOE VERHOOG JE JE
WEERSTAND?



VOEDINGSSUPPLEMENTEN

Voedingssupplementen vind je op verschillende plekken: in de
supermarkt, op het internet, drogisterij of bij de apotheek. Omdat ze
allemaal hetzelfde beloven is het verleidelijk om de goedkoopste
optie te kiezen, of die met de meest opvallende verpakking. Weet jij
het verschil tussen synthetische en bioactieve supplementen?
Gelukkig stappen steeds meer mensen over op natuurlijke
supplementen in plaats van de goedkope synthetische variant.
Als je een voedingssupplement inneemt verwacht je dat je het vlot
verteert en je er alle nodige vitamines en voedingsstoffen uit haalt. Ze
eenvoudig is het helaas niet. Een aantal factoren beïnvloeden of je
een supplement goed opneemt.

Natuurlijke, bioactieve vitaminen worden simpel gezegd beter
opgenomen door het lichaam aangezien het natuur- en
lichaamseigen nutriënten zijn. Dus effectiever omdat het
natuurlijke- en lichaamseigen stoffen zijn kan het lichaam deze
volledig opnemen omdat ze meteen worden herkend. Daarnaast
zitten er ook verschillende andere voedingsstoffen in een
supplement die elkaars werking versterken waardoor het nóg beter
door het lichaam wordt opgenomen.

Synthetische supplementen zijn goedkoper, maar worden minder
goed opgenomen door het lichaam omdat ze lichaamsvreemd zijn
waardoor hun effectiviteit afneemt. Ook bevatten ze geen
natuurlijke- en lichaamseigen stoffen en andere versterkende
voedingsstoffen zodat je lichaam het supplement zeer moeilijk kan
opnemen. Vaak zijn ze hierdoor juist belastend voor je lichaam!
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PERSOONLIJK ADVIES 

Zoals hierboven uiteengezet is er veel mogelijk om je weerstand te verhogen en
weer te herstellen van corona. Want uiteindelijk willen we allemaal fit en vitaal
zijn en barsten van de energie! 

Omdat elk mens uniek is, is er niet één aanpak die voor iedereen werkt. Het is
dus belangrijk dat je samen met een therapeut jouw plan van aanpak laat
opstellen. Voedingssupplementen kunnen bijvoorbeeld in sommige gevallen
een wisselwerking hebben met medicijnen. Ga dus niet zomaar wat slikken, laat
je goed informeren.

Ook is het zo dat iedereen met corona restklachten andere klachten heeft. Ik
bekijk per cliënt wat alle klachten zijn, waar het mogelijk vandaan komt, hoe het
met de darmwerking gesteld is, of er vitaminen en mineralen tekorten zijn, en
of je wel de juiste voeding eet. Vanuit daar gaan we starten met de aanpak van
de klachten en het herstel ervan. De meeste cliënten hebben al na vier weken
flink wat vooruitgang geboekt in hun klachten! 

Wil je weten wat ik voor jou kan doen, of wil je meer weten over mijn aanpak?
Maak dan gebruik van de mogelijkheid om gratis en vrijblijvend een
kennismakingsafspraak in te plannen. Deze afspraak kun je online regelen:
www.projectvitaal.nl/contact

Je kunt ook altijd mailen: info@projectvitaal.nl of whatsappen: 06 44272156

http://www.projectvitaal.nl/contact
mailto:info@projectvitaal.nl
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