
 

 
Voorkom hart & vaat 
ziekten, overgewicht, 

allergieën & suikerziekte  

 

 

Het uitgangspunt: onze genen zijn niet op die 
manier eten hoe we nu eten van. Het gevolg 
daarvan is het steeds vaker voorkomen van 
allerlei ziekten; diabetes, hart- en vaatziekten, 
auto-immuunziekten, enzovoort. Bovendien 
hebben steeds meer mensen te maken met 
overgewicht en zijn tekorten aan vitaminen en 
mineralen normaal geworden.                               
De medische wetenschap heeft hier vaak 
geen antwoord op en de ‘behandeling’ is 
gericht op bestrijding van symptomen.    
Bovendien wordt alles steeds massaler 
geproduceerd, waardoor voedingsmiddelen 
steeds minder voedingswaarde bevatten 
(minder vitaminen en mineralen) en dieren 
worden volgespoten met hormonen en 
antibiotica; deze middelen krijgen ook wij 
binnen en die zorgen ervoor dat ons lichaam 
het steeds zwaarder krijgt met het uitscheiden 
(ontgiften) van deze stoffen. 

De Paleo levensstijl heeft hier een andere 
oplossing voor: behandel en voorkom ziekte, 
en bevorder de gezondheid door te eten zoals 

de oermens at. Kort gezegd bestaat deze 
oervoeding uit:  

 

Voorkom hart en vaatziekten,  suikerziekten , allergieën, overgewicht en auto-immuunziekten                
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EET VOLGENS DE PRINCIPES VAN PALEO 

Nooit meer honger 

Nooit meer lijnen 

Lekker eten 

Gezond gewicht 

Goede cholesterol waarden 

Goede bloeddruk 

Goede suiker waarden 

Stralende huid 

Goede libido 

Geen dure shakes 

Waarom geen granen?                                                                
_______________________________________                                           
De meeste granen bevatten gluten; deze kunnen zorgen voor 
een zogenaamde ‘lekkende darm’, dit houdt in dat de darmwand 
beschadigd raakt waardoor allerlei onverteerde stoffen via de 
bloedbaan in ons lichaam terecht kunnen komen. Ons lichaam 
weet niet goed wat er met die stoffen moet gebeuren, dus 
begint het immuunsysteem de stoffen aan te vallen. Het gevolg 
daarvan is het ontstaan van chronische ontstekingen door het 
hele lichaam en een overactief immuunsysteem; zo staan we 
aan de basis van auto-immuunziekten. 
 

Waarom geen suiker? 
_______________________________________                                                        
Suiker is zeer verslavend en kan onze bloedsuikerspiegels be-
hoorlijk ontregelen. Telkens wanneer we suiker (of veel koolhy-
draten in een andere vorm, zoals brood of pasta) eten, maakt ons 
lichaam insuline aan om de bloedsuikerspiegel constant te 
houden. Het probleem is echter dat de mens vaak erg veel van 
deze bloedsuikerspiegel verhogende voedingsmiddelen eet, 
waardoor het lichaam steeds meer moeite gaat krijgen met de 
regulatie hiervan en uiteindelijk zelfs ongevoelig kan worden 
voor de verandingen in de suikerspiegels van het bloed en deze 
niet meer kan regelen. Dat is het ontstaan van diabetes. 

Daarnaast betekent een sterk schommelende bloedsuikerspiegel 
dat we steeds vaker honger hebben: we gaan steeds meer en 
steeds vaker eten. Dit versterkt het initiële probleem. 
Ons lichaam heeft haast geen opslagmogelijkheden voor de 
grote hoeveelheden koolhydraten/suikers die we eten, de enige 
oplossing is het opslaan als vet.         

Waarom geen melkproducten?   
____________________________________________                                              
Als een kind wordt geboren, is hij prima in staat om melk te 
verteren: moedermelk. Een kind produceert namelijk enzymen 
waardoor de bestanddelen van melk (lactose, melkeiwit) goed af 
kunnen worden gebroken. Na enkele jaren verliest het kind deze 
mogelijkheid; hij zal vast voedsel moeten gaan eten.                                                                                     
Voor de volwassen mens is het verteren van melkproducten 
lastig, en al helemaal wanneer het melk van een ander dier 
betreft (zoals een koe). Ook dit zorgt ervoor dat de darmwand 
beschadigd raakt en niet optimaal zijn werk kan doen. 
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  Alie Wouda Orthomoleculair geneeskundige 

Stop met lijnen en start met 
paleo 



 

Meer info? app 0641979844 of mail: 

info@natuurpraktijkaurora.nl 

Op voorraad 

 

Paleo lifestyle voorkomt vele ziekten 
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Goede bloeddruk, Goede suikerwaarden               Nooit meer lijnen,           Stralende huid Geen overgewicht, lekker eten 


