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INLEIDING
Er zijn vandaag de dag in Nederland extreem veel mensen met hart- en vaatziekten, suikerziekten, voedselallergieën, voedselintoleranties, overgewicht, kanker en andere chronische problemen. Deze chronische aandoeningen komen steeds vaker voor, ook bij jonge kinderen. We
kunnen spreken van een gezondheidscrisis in dat opzicht. Het zijn problemen die lang bestaan
en vaak niet meer overgaan. Op dit moment heeft ongeveer een kwart van de mensen in Nederland een chronische aandoening. Dit aantal mensen zal alleen maar toenemen.
Waarom zijn er zoveel chronische aandoeningen? In ons deel van de wereld zijn er steeds meer
en betere medische mogelijkheden om aandoeningen te behandelen en te onderdrukken. Ook
overleven mensen nu aandoeningen waaraan ze vroeger zouden zijn overleden. Dit ‘succes’
vraagt om een nieuwe inspanning. Steeds meer mensen doen een beroep op de gezondheids-
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zorg. Gemiddeld worden mensen steeds ouder. Als kinderarts met ruim 20 jaar ervaring zie ik
ieder jaar weer meer nieuwe kinderen met een chronische aandoening. Er zijn momenteel in
Nederland meer dan 700.000 kinderen met een chronische aandoening. Dat baart mij zorgen.
Ik zie kinderen van 0 tot 18 jaar met buikpijn, keel- en slikklachten, kinderen die spugen, kinderen met slokdarmproblemen, kinderen met voedingsproblemen, kinderen met lengtegroei- en/of
gewichtsproblemen, kinderen met poepproblemen, kinderen met verdenking van een voedings
allergie, kinderen met een lever- of galwegprobleem, kinderen met verdenking van coeliakie, IBD
(een chronische darmaandoening), kinderen na een levertransplantatie, kinderen met een
aangeboren afwijking in het maagdarmsysteem, kinderen die onbegrepen moe zijn, en kinderen
met vragen over voeding. De groep kinderen die misschien het moeilijkst begrepen wordt, zijn
kinderen met kinderen met functionele buikklachten (buikklachten zonder lichamelijk aanwijsbare oorzaak). Er zijn in Nederland 100.000 kinderen met deze klacht.
Kinderen en hun ouders/verzorgers die bij me komen, hebben vaak al een jarenlange zoektocht
achter de rug. Ze zijn bij de huisarts geweest, bij specialisten, en hebben hun heil gezocht in de
niet-reguliere geneeskunde.

I

k ben dankbaar om arts te mogen zijn in het Westen. Ik ben bedreven in de westerse geneeskunde,
die heel goed in staat is om mensen die zich niet gezond voelen of acuut en ernstig ziek zijn te
helpen. Alle wetenschappelijke onderzoeken en slimme dokters bij elkaar maken dat er steeds meer
kan worden geholpen of verholpen.
Er is echter ook een andere kant. Keer op keer heb ik bij de toepassing van de westerse geneeskunde bemerkt dat de huidige visie op gezondheid en ziekte beperkt is. Deze is voornamelijk gericht
op onderdrukking van klachten en symptomen. Met medicijnen bijvoorbeeld een darmziekte onder
controle krijgen is in mijn ogen echter geen echte heling. Bewustwording van de oorzaak onder de
klacht of het symptoom ontbreekt. Vaak is het middel ook erger dan de kwaal. Verder doet de rol
‘patiënt’ veel kinderen geen goed en beïnvloedt de kwaliteit van leven negatief.
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Omdat ik ervan overtuigd ben dat kinderen wérkelijk kunnen genezen, en niet beter worden in een
‘zieken’huis, ben ik het anders gaan doen. Stukje bij beetje heb ik een integrale, multidisciplinaire
aanpak ontwikkeld. In deze ‘denkwijze’ staan werkelijke aandacht voor kinderen, de bereidheid om
te luisteren en de wil om te helpen en ondersteunen centraal. Het bewustzijn van de dokter en de
mensen in het team daaromheen (verpleegkundige en voedingsdeskundige) is belangrijk voor een
succesvolle begeleiding van kinderen en gezinnen.
In dit boek deel ik mijn ervaring van de afgelopen 20 jaar. Ik zie een mens als een eenheid van
lichaam, geest en ziel. Wat kun je zelf doen om je bewust te worden van de oorzaak onder de
klacht? Wat kun je doen met behulp van voeding, bewustwording, ademhaling en yoga? Hoe
ontwikkel je bewustzijn van wat voeding met je doet, welke voeding bij je past? De rol van voeding
als medicijn is hier in het Westen nog sterk onderbelicht.
Mijn visie is niet alleen van toepassing op kinderen met buikklachten, maar op iedereen en alle
aandoeningen. Of je nou kind bent of volwassene, gezond of ziek, een darmaandoening hebt of
onverklaarbare buikpijn, een allergie hebt of druk bent, of je helemaal gezond voelt en dit graag zo
wilt houden, ik laat zien hoe je beter in je vel kan zitten en gelukkig kan zijn.

D

it boek is zowel voor de kinderen zelf bedoeld als voor hun ouders, verzorgers en andere
mensen die met kinderen te maken hebben. Vandaar dat je je als lezer de ene keer wel
aangesproken kan voelen, en de andere keer ook niet. Dat is niet erg. Een boek geeft je altijd
dat wat je op dat moment nodig hebt.
Ik geloof dat wat ik in dit boek beschrijf, kan helpen om het aantal chronische aandoeningen
terug te dringen en erger te voorkomen. Het kan kinderen en volwassenen helpen om zich meer
bewust te worden van de rol van voeding voor hun gezondheid. Je gezond voelen en gezond
blijven kan je zelf beïnvloeden. Als kinderen zich dit al jong eigen maken, betekent dat een groot
verschil voor hun kwaliteit van leven.
Ik wens dat de lezer in dit boek inspiratie vindt om vanuit liefde te gaan leven en te leren luisteren naar de wijsheid die kinderen hebben. En om te vertrouwen op de kracht die in jezelf zit. Het
enige wat je mag doen is ontspannen en jezelf zijn. Ik wens je veel plezier met dit boek.
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Herken jij dit?

hoofdstuk 1

JIJ BENT DE
TOEKOMST
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Hoe vind jij het als een volwassene werkelijke aandacht heeft voor jou? Als jou een vraag wordt
gesteld en er wordt afgewacht wat jouw mening of antwoord is? Vind jij het ook zo irritant als jou
een vraag wordt gesteld waar je alleen ‘ja’ of ‘nee’ op kan zeggen, of nog erger, als je antwoord
er niet toe doet, want degene die je de vraag stelt heeft zijn eigen plan al bedacht? Vind je het fijn
als je erkend en herkend wordt? Om wie je bent, niet om wat je doet?
Heb jij ook weleens last van alles wat je MOET? Heb jij ook zo’n hekel aan de woorden ‘moeten’
of ‘ja, maar ...’?
Zit jij weleens niet lekker in je vel, gewoon omdat je week zo vol is, er zoveel mensen om je
heen zijn? Je zoveel taken hebt en je verantwoordelijk voelt? Omdat je ook zo graag wilt wat
anderen doen? Omdat je ‘nee, bedankt’ zeggen moeilijk vindt of niet durft? Omdat je droomt
over je toekomst en opziet tegen alles wat hiervoor nodig is? Heb jij ook weleens het gevoel
dat er van alles van je verwacht wordt, en je je onzeker voelt of je dat wel kan?
Wat merk jij als je niet lekker in je vel zit? Voel je je moe? Heb je hoofdpijn, een misselijk
gevoel, buikpijn, last van je rug? Is je gedrag druk of ben je juist niet vooruit te branden? Is je
humeur af en toe slecht doordat je veel, weinig of ongezond eet? Of voel je je weleens eenzaam
en somber? Heb je weleens het gevoel dat het leven jou leeft en niet andersom? Heb je weleens
het gevoel dat je bezig bent je tijd en energie te verspillen aan allerlei onbenulligheden die jou
afhouden van wat je hier echt komt doen? Loop je ook weleens moe rond, zonder reden? Heb je
het gevoel zinloos rondjes te draaien, zonder resultaat, zonder tevreden gevoel? Herken je het
gevoel dat anderen gebruik of misbruik maken van jouw beschikbaarheid? Voel je je weleens
gefrustreerd en heb je weinig zelfvertrouwen? Heb je weleens het gevoel dat er iets ‘ontbreekt’ in jouw leven? Dat je helemaal niet zoveel echt zelf te kiezen hebt? Dat er thuis, op
school, bij een dokter veel voor jou bepaald wordt en jij niet echt wordt betrokken?
Merk je dat je ouders niet helemaal weten wat ze met je aanmoeten of maken ze zich bezorgd
om je? Ben je weleens bij een dokter geweest en hoe heb je dat ervaren? Is er mét jou of óver
jou gepraat? Wil je dat er naar je ‘probleem’ wordt gekeken of naar jou als geheel, samen met
het ‘probleem’?
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Heb je zoveel buikklachten dat je al eens in het ziekenhuis bent geweest? Ben je weleens bij
een psycholoog geweest? Heb je last van klachten in je lichaam, emoties of gedrag? Voel je je
ziek? Ben je allergisch voor iets of iemand? Heb je weleens buikpijn van de zenuwen?
Als je je hierin herkent is dit een boek voor jou!
Het maakt niet uit hoe jouw niet lekker in je vel zitten eruitziet. Het is nu tijd om te stoppen
met het onder het vloerkleed te vegen en ermee aan de slag te gaan.

D

it boek is voor jou. Omdat jij de toekomst bent. Helemaal los
van je naam, je leeftijd of het land waar je geboren bent, ga jij
de toekomst mooier maken. Dat ga je vanzelf ontdekken. Wat
je komt doen in dit leven kan niemand je vertellen, behalve jijzelf.
Naar jezelf luisteren is dan heel belangrijk. Niet in de zin van: ‘Wat
wil ik hebben of krijgen?’, wel: ‘Wat is goed voor me, wat voel ik, hoe
vind ik geluk?’
Geluk zit in jou: dat ga je voelen als je lekker in je vel zit. Geluk zit
in kleine dingen. Je eigen aandacht, ademen en eten zijn een
belangrijk onderdeel van geluk. Daar gaat dit boek over. Over jezelf
zijn, geluk, eten en gezondheid. Daar kan je zelf mee aan de slag.
Als je je eten afstemt op wie jij bent en wat bij jou past, voel je je het
beste. Je kan zelf kiezen om lekker en gezond te eten. Wat is gezond
en hoe weet je of je lekker in je vel zit? Dit boek kan je helpen om
vanaf NU helemaal zelf te kiezen om gelukkig te zijn.
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Wie ben ik?
Ik ben een ervaren kinderarts voor maagdarmleverziekten: een
expert voor jouw buik. Ik zie al jarenlang heel veel kinderen die
vragen hebben over eten en/of problemen in hun buik. Behalve
onderzoeken wat er aan de hand is in je buik, heb ik aandacht
voor jou. Voor wie je bent en hoe je je voelt. Zit je lekker in je
vel? En als dat niet zo is, wat is daarvoor nodig? Ik geloof in de
kracht van aandacht, eten en yoga.
Als creatieve pionier, die
van het leven houdt,
kleur ik graag buiten de
lijntjes. Zo ontstaan vaak
de mooiste initiatieven
en nieuwe verbindingen.
Ik heb mezelf lang een
peer aan een appelboom
gevoeld, anders dan
anderen. En ik heb vaak
geprobeerd om een appel
te worden: dat is me niet
gelukt. Ik accepteer nu
dat ik een peer ben.
Hierdoor zie en ontmoet
ik steeds meer peren.
Appels zijn goed en peren
zijn goed. Alle unieke,
verschillende mensen in
alle landen van de
wereld zijn in wezen
allemaal hetzelfde.
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Voor wie is dit boek?
Dit boek is ontstaan vanuit mijn passie en liefde voor kinderen en het leven. Om dit boek
is gevraagd door de kinderen van nu die op een andere manier in het leven staan.
Misschien kom je al bij een dokter voor buikpijn, hoofdpijn, spugen, last van je eten,
allergie, leveraandoening, coeliakie, poepklachten, chronische darmziekte, coeliakie,
adhd, concentratieproblemen, moeheid, een ochtendhumeur of wat dan ook. Je hebt
misschien al jarenlang ergens last van, van alles is al door een dokter onderzocht, maar dat
heeft je niet of maar een beetje geholpen. Of je hebt onderzoeken gehad die laten zien dat
er niets ergs aan de hand is, maar jij hebt nog steeds last en zit niet lekker in je vel. Of je zit
wel lekker in je vel en je wilt dat graag zo houden en je zoekt een manier om dit te doen.
Dan is dit een boek voor jou.

D

it boek heeft als het ware zichzelf geschreven en is bedoeld voor iedereen die zich gezond
wil voelen, niet alleen voor kinderen met een probleem in hun buik. Het is voor alle
kinderen die gelukkig en gezond willen zijn en blijven, en voor alle mensen die bewust willen
leven. Het is voor iedereen die vraagt om een andere kijk op gezond zijn. Stapje voor stapje
wordt duidelijk dat je daar helemaal niets voor hoeft te doen, behalve lekker jezelf zijn.
Ik beschrijf wat er in je buik gebeurt (of niet) en hoe je dat zelf kan beïnvloeden. Je kan op
verschillende manieren met je eigen aandacht zelf aan de slag gaan. Als je gaat eten wat
bij je past, merk je vanzelf wat in jouw leven het beste bij jou past. Je kan vertrouwen op je
eigen keuzes en je mag groeien in je bewustzijn. Dit verbetert je gezondheid en geluk.
Ik geef je allerlei verschillende manieren om je bewust te worden van wie jij bent en wat jij
allemaal kan. Ik deel ook met jou mijn ervaring met gezondheid in relatie tot geluk, eten,
ademen en yoga.
In verschillende kaders door het hele boek heen stel ik je allerlei vragen, staan er oefeningen waarmee je zelf aan de slag kan, deel ik weetjes en tips. Je kan aan de slag met de
recepten, gerechten maken, experimenteren met eten, proeven, lekker eten.
Als je bent wie je bent, zit je lekker in je vel. Ik hoop dat dit boek je nieuwe inspiratie zal
geven voor een gelukkig, bewust en gezond leven.
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Voor jou en iedereen
‘De tijden veranderen’, ‘er is een nieuw tijdperk aangebroken’, hoor je mensen
weleens zeggen. Het lijkt allemaal anders te worden dan hoe het was. Het is tijd
voor anders denken. Je ziet dat er bij een toenemend aantal kinderen en volwassen mensen iets aan het veranderen is. In het bedrijfsleven, op scholen, op
universiteiten, in ziekenhuizen, in de media en bij de overheid komt er meer
bewustzijn. Meer bewustzijn betekent dat mensen steeds meer open en aanwezig zijn. Ze gaan beseffen wat ze werkelijk zijn: een bron van liefde. Daardoor
gaan ze anders met zichzelf en andere mensen om. Ze accepteren meer wat er is
en hoe mensen zijn en proberen minder om mensen en dingen te veranderen.

Wat betekent ‘jezelf zijn’?
Je bent jezelf als je werkelijk durft te kijken naar jezelf en naar je omgeving, naar wat er echt is. Als je kijkt zonder
oordeel. Je kijkt dan niet door de bril van hoe je denkt dat je zou moeten zijn of hoe de ander zou moeten zijn.
Jezelf zijn betekent dat je kwetsbaar durft te zijn en als je iets nodig hebt dat je dat durft te vragen aan een ander.
Jezelf zijn betekent dat je streeft naar het best haalbare, zonder jezelf te forceren, jezelf met geweld iets op te
leggen. Je bent jezelf als je al je sterke én minder sterke kanten erkent. Wanneer je tevreden bent met jezelf en je
je ook veilig, gezien, gehoord en geaccepteerd voelt, ga je leven vanuit je eigen kracht. Jij kan zelf het verschil
maken als je dat wilt. Dat is wat anders dan wachten tot iemand anders je problemen oplost. Of bevestiging
vragen bij iemand anders. Of steeds opnieuw iemand anders de schuld geven van dingen die anders lopen dan
jouw eigen verwachtingen erover. Of proberen iets te worden wat niet bij je past, omdat je denkt dat dit wat
ontbreekt bij jou aanvult of oplost. Door jezelf toe te staan NU te doen waar je je gelukkig en goed bij voelt, ga jij
je eigen leven besturen.
Als je gaat voelen wat jouw eigen kracht is en oog hebt voor de kracht van een ander, ga je als vanzelf co-creëren.
Co-creëren betekent dat je met anderen samen creërt, samen iets moois maakt. In het ziekenhuis werk ik al jaren
in een team van verschillende mensen met diverse achtergronden, die allemaal doen wat ze het beste kunnen en
leuk vinden om te doen. We maken elkaar ook sterker.
Zo kan je werkelijk het verschil maken. Het is mogelijk om de wereld een stukje mooier te maken. Niet morgen of
volgend jaar, of na dit schooljaar of na de vakantie, of na de crisis, nee, NU. Er is geen ander perfect moment dan
NU. Genieten van het huidige moment, van NU is niet gemakkelijk, wel het grootste geschenk aan jezelf.
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Als jouw opa’s, oma’s en ouders vertellen over hoe ze vroeger leefden, aten en
werkten, dan snap je dat het nu allemaal heel anders is. Vroeger bijvoorbeeld
gingen te vroeg geboren kinderen dood, die kunnen nu in leven worden gehouden. Mensen van nu worden ouder en leven langer dan mensen vroeger. Mensen
vroeger aten bijna alles vers en rechtstreeks uit de grond. In onze tijd vertrouwen we meestal op anderen die ons eten bereiden. Veel mensen eten bijnaklaar-eten uit de fabriek. Bovendien wordt er veel fastfood gegeten.

W

eet je wat het gekke is, aan de ene kant krijgen we steeds meer kennis door
wetenschappelijke onderzoeken en begrijpen we steeds meer. Aan de
andere kant gebeuren er steeds meer dingen die met je hoofd niet te verklaren zijn
en toch gebeuren. Je vraagt bijvoorbeeld aan iemand die je gaat opzoeken en die je
niet zo goed kent: ‘Wat zijn je lievelingsbloemen?’ Het antwoord is: ‘Een bos
bloemen met alleen gele narcissen en rode tulpen.’ Niet een alledaagse combinatie, denk je. De dag erna komt er een goede bekende bij jou op bezoek en die heeft
bloemen voor je meegenomen: een bos met alleen gele narcissen en rode tulpen!
Dat is toch onverklaarbaar, bijzonder en mooi?
Dit boek is voor iedereen die lekker in zijn vel wil zitten. Dat kan je door jezelf te
zijn. Jezelf zijn begint bij jezelf, niet bij iemand anders. Door te onderzoeken wie
je bent, waar je gelukkig van wordt, ga je vanzelf de balans vinden in je lijf en je
geest. Dat vraagt wel wat van je. Om te beginnen iets van je creativiteit.
Hoofdstuk 1
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Creativiteit
Creativiteit zit in iedereen. Creativiteit is een combinatie van drie
dingen: iets nieuws zien, iets nieuws bedenken en iets nieuws
maken. Iets nieuws betekent een verandering. Een verandering
betekent dat je je ook weer moet aanpassen en dat kan rommelig
zijn. Creatief zijn betekent dus dat je durft mee te bewegen met
iets wat anders is. Creativiteit heeft te maken met origineel zijn,
jezelf zijn. Heel belangrijk is ook dat je iets nieuws durft te doen,
creatief durft te zijn. Door je verbeelding, je fantasie te gebruiken
kan je oefenen in creatief zijn. Creativiteit is grenzeloos, en niet
gebonden aan vorm, ruimte of tijd.
Altijd hetzelfde doen of denken kan je een gevoel van controle en
zekerheid geven. Daarom denken mensen graag in ‘hokjes’ en
houden ze er vaste gewoontes op na. Als je op iets of iemand een
‘label’ plakt of een ‘diagnose’, dan geeft dat ook duidelijkheid.
Dat is wat veel dokters ook doen als je bij ze komt, omdat je
ergens last van hebt. Het volgen van een onderzoeks- en behandelprotocol geeft een gevoel van zekerheid en duidelijkheid, wat
heel fijn kan zijn. De behandeling of dat label kan je echter ook
beperken en hoeft voor jou niet de juiste te zijn. Een pil kan een
probleem niet altijd oplossen, wel onderdrukken of minder
zichtbaar maken. Je kan op verschillende manieren omgaan met
wat er is, en dat met je dokter bespreken kan je geluk verbeteren,
want je weet zelf wat het beste bij je past.
Als je eens een keer iets heel anders doet, als je ‘buiten de lijntjes
kleurt’, merk je vanzelf wat dat met je doet en of dat bij je past.
Uit je ‘comfortabele zone’ stappen kan natuurlijk voelen of
spannend of eng zijn.
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oefening
Glimlach naar een onbekende
Probeer eens iets te doen wat je normaal gesproken niet doet, wat je niet gewend bent te
doen. Fiets eens via een andere weg naar
school, glimlach eens naar iemand die je niet
kent, geef een compliment aan iemand met
wie je niet echt bevriend bent door te zeggen:
weet je wat ik nu zo leuk vind aan jou...? Begroet eens de mensen die je tegenkomt op
straat en kijk welke reactie je van ze krijgt.
En ervaar wat dit met je doet. Probeer het te
voelen.
Schrijf op of teken in je buikschrift voor jezelf wat je erbij voelt.
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Aan de slag met het buikschrift
Het buikschrift dat bij dit boek zit is
helemaal voor jou. Lees het boek, pak je
schrift erbij en ga lekker zelf aan de
slag. Schrijf op en teken wat jouw
verhaal is. Waardoor zit jij lekker in je
vel (of niet)? Wat helpt jou om lekker in
je vel te (blijven) zitten? De oefeningen
en vragen die je in het boek tegenkomt
over aandacht, ademen en eten kunnen je
daarbij helpen. Leer de volwassen
mensen om je heen wat jij nodig hebt, en
deel wat jij allemaal al weet. Het maakt
totaal niet uit hoe jong of oud je bent
wanneer je het buikschrift gebruikt.
Door naar je eigen buikschrift te kijken
en terug te lezen, zie je dat je kan
vertrouwen op jezelf en zijn wie je bent:
perfect, zonder dat je daar iets aan hoeft
te veranderen. Laat bij de oefeningen en
vragen de woorden, vormen en kleuren
maar stromen, je buikschrift gaat je dan
vanzelf helpen je NU gelukkig te voelen.
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