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Nieuwsbrief HETcentrum Confiance 

januari - februari 2019 
 
 

 
 
 

Draag zelfvertrouwen. 

Dat is uiterst modieus. 
 
 
 

Lezingen voor jouw welzijn en gezondheid in HETcentrum Confiance 

 

Laagdrempelige, informatieve, kleinschalige en inspirerende lezingen voor iedereen!  
Dinsdagavonden! Tijd: 19.15 – 21.15 uur. Eigen bijdrage is € 5,-.  
Meld je aan: info@hetcentrumconfiance.nl of  stuur een berichtje naar 06 – 10 91 03 91 
 
 

• 15 januari  EMDR traumatherapie, eenvoudig uitgelegd én zeker niet alleen een goede 
therapie voor trauma. 
EMDR werkt voor de verwerking van schokkende gebeurtenissen of een 
trauma echter EMDR werkt OOK bij minder eenduidige trauma’s als verwaar-
lozing, een onveilige jeugd, verlaten worden door je partner, acuut ontslag 
met allerlei gevolgen in je leven, etc. 
door: Thea van Tuijl, NLP Health Coach, stressconsultant, EMDR-therapeut en 
huisarts 
 

• 22 januari  Leer zelf voedingsproducten in de supermarkt beoordelen. 
Wat is gezond? Klopt de claim op de verpakking? Wat zijn valkuilen? Wat zijn 
nu gezonde producten en waarom? Waar moet je opletten? 
Neem eigen producten mee, deze bekijken, beoordelen we. Plus we maken 
een aandachtspuntenlijst om producten in de toekomst op basis van feiten te 
kunnen beoordelen. 

    door: Jolanda Dorenbos, orthomoleculair diëtist en kPNI therapeut 
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• 12 maart  Leefstijl als medicijn. 
Ontdek hoe je langer fit en gezond kunt blijven of juist weer gezonder kunt 
worden. Dat kan heel goed binnen eigen controle en zonder te veel 
medicamenten, behandelingen of operaties. 

    door: Jolanda Dorenbos, orthomoleculair diëtist en kPNI therapeut 

 
 
 

Griep Griep Griep 
 

Kort voor de Kerst was in Nederland de griepepidemie alweer een feit. Meer dan 51 mensen per 100.000 
mensen hebben dan de griep of griepverschijnselen. In de week van 10 december waren dit er 63 mensen 
per 100.000. Inmiddels meer. We hopen dit jaar op een kortere griepgolf dan vorig jaar. 
Hoe heb jíj de Kerst of Oud en Nieuw doorgebracht? 
Vorig jaar was het een uitzonderlijke griepepidemie die 18 weken heeft aangehouden, terwijl de epidemie 
gemiddeld 9 weken aanhoudt. Op dit moment is het bestrijden, of eigenlijk juist beter níet bestrijden maar 
wel verkórten, van de griep van belang. 
 
Niet bestrijden? 
Inderdaad juist niet bestrijden. Griep is een infectie die wordt veroorzaakt door een virus. Jouw afweer wil 
dit virus niet in zijn systeem hebben en komt in actie om deze ongewenste indringer aan te pakken. 
Om dit te bereiken ontstaan daardoor wel de bekende griepsymptomen: 

• Spierpijn ( vaak in het hele lichaam) 

• hoge koorts (Krijg jij nog koorts of alleen een hele lichte verhoging?) 

• koude rillingen 

• keelpijn 

• hoofdpijn 
 

 
 
Dit zul jij vast herkennen als je griep hebt: Je bent wat verkouden en snotterig, in je lichaam ervaar je 
steeds meer spierpijn en binnen no time heb je koorts. Eigenlijk kun je niets anders doen dan in bed gaan 
liggen want je voelt je uitermate beroerd en rillerig. Grote kans dat je getroffen bent door het griepvirus. 
Gefeliciteerd! 
Je lichaam doet precies wat nodig is om het griepvirus aan te pakken en te voorkomen dat het zich kan 
vermenigvuldigen. Je helpt dan mee om de epidemie in de bevolking te stoppen. 
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Als je dit proces volledig laat verlopen, zónder ingrijpen (waar ik nog op terugkom), kun je binnen 4 tot 6 
dagen weer op de been zijn. Dan heb je nog wel wat weken nodig om weer te herstellen in kracht en 
energie en om weer helemaal de kracht te hebben om moeiteloos de trap op te ‘rennen’. Je afweer heeft 
perfect gewerkt! 
De spierpijn wordt veroorzaakt door de ‘opdracht’ van jouw afweersysteem dat je spieren in deze fase 
geen energie mogen gebruiken want alles is nu even nodig, en moet ingezet worden, voor je afweer.  
Het afweersysteem heeft al die energie nodig om het griepvirus aan te pakken. 
Als je weet dat 1 graad koorts 250 kcal kost en je die koorts nodig hebt om het virus aan te pakken →  
tel uit je winst. Je verbruikt dus bergen energie in de bestrijding van het griepvirus. 
Daarnaast vindt er afbraak van de spieren plaats om energie te genereren voor je afweer. Er wordt met die 
spierafbraak dus broodnodige energie vrijgemaakt uit die spieren. Om je beter te gaan maken. 
Die spieren zul je dus weer moeten opbouwen in de (zeker wel 3) weken nadat je de griep hebt gehad. 
 
Hoe kan ik makkelijker en sneller de griep te boven komen? 
 

• Allereerst van groot belang:   
Gebruik liever geen paracetamol of aspirine om de koorts te onderdrukken. 
Hiermee maak je het jouw eigen afweer moeilijker om het griepvirus aan te pakken. Indien je wel 
(snel) naar paracetamol en aspirine grijpt kun je mogelijk juist langer ziek blijven. Of de gehele 
verdere winter minder fit blijven. Sukkelen noemen we dat. 
Oh ja, dan is met koorts naar je werk gaan ook geen handige actie. Je verspilt energie in en met je 
werk die je afweersysteem eigenlijk hard nodig heeft het griepvirus te bestrijden. Wat doet dat met 
jouw afweer? Indien de broodnodige energie niet beschikbaar is?  Snap je hem nog.  
 

Wat kan ik dan doen, Jolanda? 

• Gebruik geen koortsonderdrukkers als aspirine en paracetamol. 
Ga naar bed om uit te zieken.  

• Bij verkoudheid en snotterig zijn kun je een rauwe ui in schijfjes gesneden naast je bed neerzetten. 
Dit geeft lucht en herstelt je slijmvliezen sneller. 

• Een hele dag even helemaal niets eten. Het verteren van eten kost ook energie. 
Zorg wel voor voldoende vocht, ongeveer 2 liter (maar geen koffie en alcohol).  
Denk aan kruidenthee, warm water met citroen of verdund sap. 

• Neem extra kippenbouillon gemaakt van een kip of kippenpoot (geen bouillonblokje). 

• Eet dagelijks ui, prei, knoflook, aloë en kruiden als bv bieslook. 

• Eet extra fruit (voor de vitamine C en ook extra andere actieve stoffen). 

• Neem voldoende groenten. 

• Plus ook een kleine hoeveelheid vette of witte vis. 

• Aanvulling in de acute fase (de eerste 2-3 dagen): Neem flink extra zink en vitamine C! 
 

Om een grote kans te hebben de winter griepvrij door te komen kun je al deze genoemde adviezen ook 
toepassen! En: Ga met vorstig weer lekker naar buiten! Het griepvirus houdt niet van vrieskou! 
Heb je vragen? Of tips die bij jou werken als je de griep hebt?  
Dan ben ik heel benieuwd hoe jij de griep aanpakt. 
 

Jolanda Dorenbos,    info@oervitaal.nl 
Orthomoleculair diëtist en klinische PNI Therapeut. 
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Stilte meditatie      …luister naar jezelf… 

 

Met regelmatige meditatie versterk je  positieve emoties zoals vreugde, compassie en 'loving-kindness' 
(liefdevolle vriendelijkheid). Ook geeft het op de langere termijn een betere afstemming en coördinatie 
van hersenprocessen en mede hierdoor een toename van alertheid, geheugen en concentratie. 
 

Data: 13 januari, 10 februari, 10 maart 
Tijd: 20.00 – 21.00 uur, inloop vanaf 19.45, er zijn geen kosten aan verbonden 

Elke 2e zondagavond van de maand een rustmoment! Hier hoef je alleen maar te zijn… 

Opgave mag via mailadres info@hetcentrumconfiance.nl of wnvantuijl@outlook.com  
Gewoon binnenlopen op die avond mag ook …  

 

 

 
 

Neem jij tijd voor de stilte? 
 
 
 

Lezingen in Eelde-Paterswolde 

 

Tijdstip: Woensdagavonden: 19.00 – 21.00 uur 

Locatie: Gezondheidscentrum Eelde-Paterswolde, Huisartspraktijk van Tuijl 
Hoofdweg 155, 9765 CB Paterswolde 

Kosten: € 5,- per lezing, koffie en thee inbegrepen 
Aanmelden: via  assistentmail@ezorg.nl  of  050 – 309 11 10.  
Graag uw naam, adres, verzekeraar en verzekeringsnummer doorgeven. Dank! 
 
 
Woensdag 16 januari | Mantelzorg en de betekenis hiervan voor jezelf en jouw familie 

Er wordt in een steeds grotere mate een beroep gedaan op familie en vrienden voor de zorg van hun 
dierbaren. Hoe neem jij hier je plek in? Je hebt de rol van kind en wordt nu de verzorger van je vader of 
moeder? Welke verantwoordelijkheid neem je wel/niet op je? En welke invloed heeft dit op jou en je 
familiesysteem? En hoe houd je dit in balans met je eventuele eigen gezin, werk en andere familieleden? 
Door: Annemarie Janssen, coach en familie-opsteller 
 
 
Woensdag 20 februari | Leer zelf voedingsproducten in de supermarkt beoordelen. 
Wat is gezond? Klopt de claim op de verpakking? Wat zijn valkuilen? Wat zijn nu gezonde producten en 
waarom? Waar moet je opletten? 
Neem eigen producten mee, deze bekijken, beoordelen we. Plus we maken een aandachtspuntenlijst om 
producten in de toekomst op basis van feiten te kunnen beoordelen. 
Door: Jolanda Dorenbos, orthomoleculair diëtist en kPNI therapeut, info@oervitaal.nl 
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Woensdag 20 maart | Grenzen – hoe geef ik deze op een “goede” manier aan? 
Vind je het moeilijk om ‘nee’ te zeggen en jouw grens aan te geven? Ben je vaak bezig om het anderen 
naar de zin te maken? Weet je eigenlijk niet meer wat je nu zelf graag wilt?  
Deze avond gaan we dieper in op het volgende: welke rol kunnen (onbewuste) patronen of gebeurtenissen 
binnen je familie hierin een rol spelen.  
Vanuit ons familie systeem nemen we allerlei gewoontes en patronen mee. Ieder gedrag en patroon heeft 
een functie in je gezin of werkkring en draagt bij aan het functioneren van het systeem als totaal.  
Lange tijd kan dit gedrag ondersteunend zijn, maar soms kan het je ook in de weg gaan zitten. 
Door vanuit de bril van familiesystemen hiernaar te kijken, ontstaan er vaak verrassende inzichten. 
Inzichten die je kunnen helpen om een patroon los te laten. 
Door: Annemarie Janssen, coach en familie-opsteller, info@verdwaalcoach.nl  
 
 
 

Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt 

      Auteur: Haemin Sunim, zen monnik en hoogleraar 
 

‘Wij kennen de wereld alleen       
door het venster van onze geest. 
Als onze geest luidruchtig is, is de wereld dat ook. 
En als onze geest vredig is, is de wereld dat ook. 
Kennis hebben van onze geest is net zo belangrijk als 
Proberen de wereld te veranderen.’ 
 
Een juweel van een boek, geschreven door de Koreaanse boeddhistische monnik Sunim, die gek genoeg een 
best druk leven leidt als hoogleraar, gestudeerd hebbende aan Berkeley, Harvard en Princeton.  
Hij reist veel, geeft lezingen, individuele raad en daad en ‘zijn accu’ blijft gevuld omdat hij mediteert, steeds 
opnieuw zichzelf leert dingen anders te bezien (en daarmee dus ook anders te ervaren) én het voor hem een 
grote bron van vreugde is andere mensen gelukkig(er) te zien. 
 
 

 
 
 
‘Als we naar de wereld om ons heen kijken zien we slechts een klein deel dat ons interesseert. De wereld 
die we zien is niet het hele universum, maar een beperkt universum waar de geest op dat moment 
aandacht voor heeft. Maar: voor onze geest is dat kleine stukje het hele universum. 
 
Onze werkelijkheid wordt niet gevormd door de oneindige kosmos, maar door het kleine stukje dat we 
uitkiezen om ons op te concentreren. De werkelijkheid bestaat omdat onze geest bestaat. Zonder de geest 
zou er geen universum bestaan.’ 
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Het bovenstaande kun je bv verduidelijken met wanneer je in een fase zit dat je een huis wilt laten bouwen. 
Ineens let je overal op huizen die gebouwd worden, op het materiaal, de kleur, de vorm, de vloeren, de 
keukens en tegels die je te kiezen hebt, etc. Terwijl je dat de afgelopen tien jaar voor geen meter kon boeien! 
Echter nu zie je het overal. Je kijkt als het ware door de lens van jouw geest naar de wereld en je ziet heel 
vlug wat je zoekt, omdat je geest zich daarop richt. 
 
‘Omdat de wereld die we door het oog van onze geest zien beperkt is, kunnen we de wereld in 
overeenstemming met onze geestesgesteldheid ervaren, áls we onze geest kunnen trainen en op een 
verstandige manier gaan kiezen waar we ons op gaan richten.’ 
‘Als je geest blij is en meelevend, is de wereld dat ook. Als je geest vol negatieve gedachten is, lijkt de 
wereld ook negatief. Als je je overweldigd en druk voelt, denk er dan aan dat je niet machteloos bent.  
Als je geest rustig is, is de wereld dat ook.’ 
 
‘Datgene waar onze geest zich op richt, wordt onze wereld. Als je het zo bekijkt, lijkt de geest niet 
onbelangrijk in relatie tot de wereld om ons heen, toch?’ 
 

 
 
‘Als je iets probeert te begrijpen is het vaak het effectiefst als je je vooroordelen opzijzet en het rustig 
observeert, zodat het onderwerp van je onderzoek onthult wat er te begrijpen is. 
In plaats van in het modderige water van je emoties te duiken om ze te overmeesteren, kun je ze beter van 
buitenaf observeren en ze vanzelf rustig laten worden en laten transformeren. Pure aandacht zonder 
oordeel is niet alleen de hoogste vorm van menselijke intelligentie, maar ook de uiting van liefde. 
Observeer de veranderende energie met aandacht en liefde terwijl die zich in de ruimte van je geest 
ontvouwt.’ 
 
Het staat zo gemakkelijk en eenvoudig beschreven. Echter het vergt oefening en tijd. Het meer en meer 
ontwikkelen van zelfbewustzijn kost tijd. Tijd en aandacht voor jezelf. Keuzes maken om jezelf tijd, rust en 
stilte te gunnen. Zodat je het gevoel van meegesleept worden in een wervelwind of modderstroom van 
emoties, vaak negatieve emoties (met negatieve benamingen als frustratie, woede en haat) minder en 
minder hoeft te ervaren. Door je zelfbewustzijn te vergroten en de energie van zo’n emotie meer te 
óbserveren dan te ábsorberen zul je meer en meer merken dat zo’n emotie maar tijdelijk is, dat zo’n emotie 
verandert en dat het dus geen vaststaande werkelijkheid is. Er zit een boodschap achter. Luister ernaar, en 
het kan alleen gehoord worden vanuit acceptatie en stilte. De benaming ervan is maar een woord tenslotte. 
Laat dat woord los. Simpel is het niet. Echter wel noodzakelijk voor onze gezondheid, voor ons welzijn. 
  
‘Het is niet de wereld om mij heen die zo’n wervelwind is, maar alleen mijn geest.  
De wereld heeft nog nooit geklaagd dat ze het zo druk heeft.’ 
 
  Door: Thea van Tuijl, NLP Health Coach, stressconsultant, EMDR-therapeut en huisarts 
 
 

Wees welkom in ons centrum, HETcentrum Confiance! 
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