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Welkom, en leuk dat je dit  
e-book gedownload hebt!

Je hebt ervoor gekozen om vanaf vandaag afscheid te nemen van:

• Slecht slapen 

• Slecht inslapen 

• Niet goed kunnen doorslapen

• Geen energie hebben bij het opstaan en futloos zijn

• Schommelingen in je humeur

Je (huis)arts die vertelt dat je ermee moet leven en zelf zit je met je handen in je haar. Je 

probeert van alles; van supplementen en medicijnen tot het weglaten van chocolade en 

chips, maar niets wat echt helpt

Je slaap wordt er niet beter op... is dit nu wat ouder worden inhoudt??

Daar gaan we vanaf vandaag verandering in brengen!

Ik ben Shirley Brouwers, door de hormonale schommelingen die ik als vrouw 

ervaar, ben ik me gaan verdiepen en experimenteren in wat voeding voor 

ons lichaam kan betekenen. Met mijn achtergrond als Diëtist en later ook de 

orthomoleculaire aanvulling, merkte ik al snel dat je met voeding veel meer kan 

dan dat ik vooraf gedacht had. Daarbij kwam kijken dat de nachten slaap veel 

intensiever zijn, ik meer uitgerust wakker word, helderder in mijn hoofd ben en 

ik heb meer energie gedurende de dag. In de praktijk zie ik veel vrouwen met 

hormonale schommelingen. Ook rondom de overgang. Ze slapen slecht en 

hebben last van schommelingen in hun humeur. Ze hebben geen energie om de 

hele dag door te gaan en hun leven optimaal te kunnen leven. Dit is niet leuk en 

zelfs niet nodig! 

Voor een oplossing zoek je het vaak in de hoek van je huisarts of medicijnen (of 

supplementen). De oplossing licht echter veel dichter bij huis! Met een aantal 

aanpassingen in je voeding en eetpatroon, kun je al merkbare resultaten boeken. 

Meld je aan voor de Eetdate op donderdag, de nieuwsbrief waarin je wekelijks 
op de hoogte wordt gehouden van gezonde onderwerpen en lekkere recepten. 

Gezonde groet, Shirley Brouwers

TIP
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Hoe belangrijk is slaap? 
Ik slaap slecht, 

Ik word ‘s nachts meerdere malen wakker en kan dan niet meer slapen

Ik word te vroeg wakker en sta niet uitgerust op.

Slaap is naast ademen en water drinken een van de belangrijkste levensbehoeften.  

Zonder slaap houden we het niet zo heel lang vol. Hooguit 1 of 2 dagen. 

Ondanks dat slaap zo belangrijk is, heeft een groot deel van de Nederlandse volwassenen 

slaapproblemen. 

Tijdens de slaap komen lichaam en geest tot rust en kunnen beide weer opladen voor 

een nieuwe uitgeruste dag. In de slaap ontspannen je spieren en vertragen hartslag en 

ademhaling. Daarnaast zijn er ook heel wat processen in het lichaam die wel actief aan het 

werk zijn tijdens je slaap: in je hersenen worden afvalstoffen verwijderd. Zo blijven gezonde 

functies behouden. Ook weefselbeschadigingen worden gerepareerd tijdens de slaap. 

Voordat we gaan slapen maakt het lichaam melatonine aan. Dit zorgt ervoor dat we 

slaperig worden en ook daadwerkelijk kunnen gaan slapen. Overdag breken we melatonine 

weer af onder invloed van licht zoals zon en kunstlicht. Hier worden we wakker van. Denk 

ook aan blauw schermlicht voordat je gaat slapen.

Hoeveel slaap we nodig hebben is van persoon tot persoon afhankelijk. Normaal gesproken 

heeft een volwassenen tussen de 6 en 9 uur slaap nodig. 

Tijdens de diepe slaap herstelt het lichaam zich het meest. De hersenen en lichaam 

kunnen optimaal afvalstoffen verwijderen, uitrusten en nieuwe reserves opbouwen voor de 

volgende dag. 

De hele slaap cyclus, van inslaap vallen tot de diepe slaap en REM-slaap, herhaalt zich 

gedurende de nacht. Als je 8 uur slaapt, doorloop je gemiddeld vijf slaapcycli.

"Slaap is naast ademen en water 
drinken een van de belangrijkste 

levensbehoeften"
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Pff gaat die wekker nu al? 
Slapeloosheid of slaapproblemen is een van de meest voorkomende 

gezondheidsproblemen wereldwijd. 20 procent de volwassen in Nederland 

heeft hier problemen mee. 10% heeft zelfs chronische slaapproblemen 

(CBS, 2018). 

Een keer een nacht wat minder slapen, daar kom je wel doorheen. Chronisch 

slaaptekort daarentegen gaat ten koste van je gezondheid. Zowel je geestelijke 

als je lichamelijke gezondheid zijn sterk afhankelijk van voldoende rust.

Bij een langdurige slechte nachtrust heb je een verhoogd risico op klachten 

zoals overgewicht, diabetes, verhoogde bloeddruk en andere hartklachten 

(RIVM, 2018). 

Wat gebeurt er in je lichaam tijdens je slaap? 

Je lichaam en geest komen tot rust tijdens je slaap. Je spieren ontspannen en hartslag en 

ademhaling vertragen. Je spijsvertering is minder actief waardoor eten in de 3 uur voor het 

slapen gaan niet bevorderlijk is. Omdat je lichaam tijdens de slaap wel energie nodig heeft 

voor processen als je immuunsysteem en de reparatie van cellen, waarbij de negatieve 

invloeden van de dag worden opgeruimd, is je vetverbranding tijdens je slaap hoger dan 

overdag. Op deze manier kun je de vetten die je overdag opgeslagen hebt in je lichaam, ‘s 

nachts weer verbruiken.

Met andere woorden: heb je geen goede nachtrust, dan komt je lichaam niet tot rust en kan 

het niet de negatieve invloeden van overdag opruimen. Dit geldt zowel voor het overtollige 

vet als voor de afvalstoffen in je lichaam en je hersenen. 

De kans dat je niet uitgerust opstaat is dan groot. Je lichaam zit nog midden in het 

verwerkingsproces en heeft dus nog niet de mogelijkheid gekregen de afvalstoffen op te 

ruimen en volledig tot rust te komen. Dit houdt in dat je niet de juiste hoeveelheid energie 

hebt gekregen om je dag te beginnen. 

Dan sta je op, je moet aan de dag beginnen en je hebt nu al geen energie! 

Het eerste wat je nodig hebt is koffie en/of eten. Na een slechte nachtrust is de behoefte 

aan eten vaak vele malen groter. Het liefst eet je meer en meer zoete producten. Het 

gevolg: je gaat overdag extra energie eten. In combinatie met het feit dat je lichaam tijdens 

de nacht niet de mogelijkheid heeft gehad om overtollig energie/vet te verbranden, kun je 

je voorstellen dat je hierdoor een grotere kans hebt op het ontwikkelen van overgewicht.
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Hoe is het mogelijk dat je niet goed slaapt?

Korte termijn slecht slapen wordt vaak veroorzaakt door een keer minder goed eten, 

meer suikers en alcohol. Je herkent het misschien wel als je een avondje uit bent 

geweest. 

Als je dagelijks minder goede voedingskeuzes maakt, kan dat leiden tot 

langdurige slaapproblemen. Net als inspanning in de avonduren, alcohol en 

te veel cafeïne. Chronische slaapproblemen worden vaak veroorzaakt in 

combinatie met stress, angst en depressie. Medicijnen en chronische 

ziekten kunnen de slaap ook beïnvloeden.

Mogelijke factoren waardoor je niet goed kunt slapen:  
• Verkeerde voeding waardoor je hormonen uit balans raken;

• Schommelingen in je bloedsuikerspiegel;

• Te kort aan verschillende vitaminen en mineralen die de 

omzetting naar het slaaphormoon melatonine mogelijk 

maken;

• Te weinig lichamelijke beweging, met name  

beweging in de buitenlucht;

• Stress, angst, medicijnen en slaaptabletten.

Afscheid nemen van een 
slechte nachtrust en op 
naar een top nachtrust! 

Als je een goede nachtrust gehad hebt, kun je de 

wereld weer aan! Oftewel; je krijgt energie van 

een goede nachtrust en de dag verloopt vaak 

veel soepeler. 

Dus vanaf vandaag gaan we afscheid nemen 

van:

• Slecht slapen 

• Slecht inslapen 

• Niet goed kunnen doorslapen

• Geen energie hebben bij het opstaan  

en futloos zijn

• Schommelingen in je humeur
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Stop met suiker en 
suikerhoudende producten! 
Suiker en suikerhoudende producten zorgen ervoor dat je hormonen uit 

balans worden gehaald. Als eerste gaat glucose en daarna insuline pieken, 

gevolgd door een suikerdip. Dit veroorzaakt dat moment waarop je na 2 – 2,5 

uur na je maaltijd weer honger hebt. Je lichaam is in deze situatie constant 

bezig deze pieken en dalen te stabiliseren. Wat niet lukt omdat er eten blijft 

komen. Daarnaast beïnvloed suiker en vooral suikerhoudende producten 

zoals zoetstoffen je darmen negatief. De negatieve darmbacteriën zullen de 

overhand nemen in de darmen waardoor je eten minder goed verwerkt kan 

worden, dus ook de voedingsstoffen kunnen minder of zelfs helemaal niet 

goed opgenomen worden.

Neem dagelijks drie volwaardige maaltijden met de juiste hoeveelheden  
koolhydraten, vetten en eiwitten. Vermijd de tussendoortjes. 
Ieder moment dat je eet is een moment voor je lichaam waarop de 

spijsvertering volledig in actie moet komen. Al je bloed stroomt dan naar je 

spijsvertering toe. Dit betekent dat het bijna alle andere functies in je lichaam 

stil legt. Met name je hersenen zullen minder bloedtoevoer krijgen en dus ben 

je minder alert. Je zult ook eerder moe en futloos worden als je bloed iedere 

keer weer naar je spijsvertering moet en dus niet de mogelijkheid heeft daar te 

zijn waar het eigenlijk nodig is. 

Zorg dat je de juiste vitaminen en mineralen  
binnen krijgt die je slaap bevorderen.
Denk hierbij aan vitamine B3, B6 en B12, Folaat (foliumzuur), vitamine C, 

magnesium, zink. 

Dit vind je in producten zoals groene bladgroenten, broccoli, bloemkool, 

avocado, ongebrande noten, kiemen, fruit, oesters, pompoen- en 

zonnebloempitten of haver. Mocht je het gevoel hebben dat je een van deze 

voedingsstoffen te kort komt, of blijkt uit je bloedwaarden dat je een van deze 

stoffen te kort komt, neem dan een goed en volwaardig supplementen om 

deze voedingsstoffen aan te vullen. Laat je hierover goed adviseren en neem 

niet zomaar wat in. 

Breng een ritme aan in je slaappatroon.
Als je een ritme hebt, weet je lichaam precies waar het aan toe is. Sta 

bijvoorbeeld iedere ochtend om 7 uur op en ga iedere avond om 22.30 uur 

naar bed. Je lichaam kan dan optimaal gebruik maken van de tijd die je slaapt. 

Ga je op wisselende tijden naar bed, dan weet je lichaam nooit of je nu echt 

wilt gaan slapen of dat het toch nog even iets anders mag doen. Ook uitgerust 

opstaan wordt dan moeilijker omdat je lichaam niet weet of het al tijd is om 

wakker te worden. 

STAP 2

STAP 3

BONUS

STAP 1



Wat wordt jouw volgende stap?

Datum:

Ik heb vannacht goed/niet goed geslapen, omdat:

Vandaag ga ik afscheid nemen van deze slechte voedingsgewoonte:

Vandaag ga ik minimaal 30 minuten bewegen door te gaan:

Dit wil ik tegen mezelf zeggen voor morgen:

Vandaag ga ik starten met deze nieuwe voedingsgewoonte:

Je bent een topper!

7
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Angely

“Na twee weken sliep ik al beter, had veel minder last van opvliegers en ook 

andere klachten verdwenen.

Ik had behoorlijk veel last van overgangsklachten en al vele dingen gepro-

beerd. Ik had de hoop stiekem opgegeven dat iets me zou helpen. Toch wist 

Shirley me te overtuigen om ook haar programma te proberen. 

• Na twee weken sliep ik al beter, had veel minder last van opvliegers en ook 

andere klachten verdwenen. 

• Het programma is heel goed vol te houden en er hoeven geen bijzondere 

gerechten te worden gekocht. 

• Een leuke bijkomstigheid: het lukte me de laatste jaren niet meer om af te 

vallen, maar ook door persoonlijk voedingsplan ben ik binnen no time weer 

op mijn oude gewicht van voor de overgang. Kortom: een aanraden!”

Mevrouw Coolen

"Via een vriendin ben ik in aanraking gekomen met het persoonlijk 

voedingsplan. Zij had het programma gevolgd. Het klonk te mooi om  

waar te zijn. 

Ik merkte echter wel dat deze vriendin veel beter kon lopen, na ernstige 

heupproblemen. Ik zag dat zij in gewicht afgenomen was op delen van het 

lichaam, waar ik dat ook wel zou willen en er stralend en gezond uit zag. 

Daarbij toonde zij zich enthousiast en gemotiveerd.

Mijn vriendin is nu 4 jaar verder, is niet toegenomen in gewicht, fietst en loopt 

veel en is qua voeding en levensstijl heel wat wijzer geworden. In de zomer 

van 2018 heb ik het besluit genomen om het persoonlijk voedingsplan te gaan 

volgen. Ik was die overtollige kilo’s, die er langzaamaan ingeslopen waren, 

helemaal zat. Ik wilde weer een middag kunnen wandelen zonder dat ik de 

daarop komende dagen last van mijn knieën zou hebben. Ik was er klaar voor!

Ik ben eind oktober begonnen en eind december had ik mijn streefgewicht 

bereikt. Dit zou nooit zonder Shirley Brouwers gelukt zijn.”

Ervaringen:
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Mevrouw van der Heijden

“Ik heb een persoonlijk voedingsplan ontvangen n.a.v. door Shirley afgenomen 

bloed. Super begeleiding en uitleg. Vele kilo's kwijt, sneller dan gehoopt en 

verwacht. 

Maar veel belangrijker: nu ik weet welke voedingsmiddelen goed zijn voor mijn 

lichaam, geen opgeblazen gevoel meer, meer energie, minder pijntjes, beter 

uitgerust wakker worden et cetera. En al heel snel.

Shirley is altijd bereikbaar voor vragen en geeft goede tips. Zeer professioneel 

en enthousiast motiverend.”

Mevrouw Draaijers

“Via via kwam ik in aanraking met het persoonlijk voedingsplan. Na even 

zoeken kwam ik er al snel achter dat Shirley de dichtstbijzijnde was die dit 

aanbood. Eerst nog wat sceptisch begon ik aan deze levensstijl (dieet). 

Wist niet zo goed wat ik kon verwachten maar nu een aantal maanden verder 

ben ik super blij dat ik dit aangegaan ben. Inmiddels 15 kilo afgevallen en tot 

op heden een blijvend resultaat. Shirley is betrokken en helpt waar nodig. 

Geeft tips over voeding en kijkt realistisch mee wat haalbaar is op elk moment. 

Natuurlijk zal je het zelf moeten doen maar met deze handvatten gaat het 

zeker lukken. Wil je afvallen en ben je op zoek naar iets waar je gewoon mag 

blijven eten dan is dit wat je zoekt.
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En nu?
De stappen die je tot nu toe gezet hebt geven je een goede basis naar een betere nachtrust 

en een gezondere leefstijl. 

Maar er is meer mogelijk!

Middels het persoonlijk voedingsplan, een op maat gemaakt voedingsplan aan de hand van 

jouw bloedwaarden, kun je aan de slag met een compleet nieuwe leefstijl die volledig is 

aangepast aan jouw lichaam. 

Via deze weg kun je gericht aan de slag en je lichaam voeden met precies dat wat je 

lichaam nodig heeft. 

Waarom maakt dit persoonlijk voedingsplan het verschil? 

Is afvallen moeilijk tot bijna onmogelijk? › Niet met dit voedingsplan.

Klachten zoals geen energie hebben, overgangsklachten, pijn in spieren en gewrichten, 

reuma, fibromyalgie, darmproblemen, etc.? › Met dit voedingsplan kun je klachten 

verminderen en je energie en mobiliteit verhogen. 

Je krijgt een duidelijk en overzichtelijk plan met persoonlijke begeleiding zodat je ook 

daadwerkelijk weet hoe je dit kunt vertalen naar je dagelijks leven.

Klaar voor de volgende stap?

Ben je nog niet helemaal zeker van je volgende stap? Kom kennis maken door een lunch bij 

te wonen! Iedere maand wordt er een lunch georganiseerd in Helmond. Op het moment 

wordt deze lunch online gehouden. Tijdens deze lunch gaan we in op de ongemakken 

tijdens en rondom de overgang en wat je daaraan kunt doen. 

Bedankt voor het downloaden van dit e-book!

Gezonde groet,

Shirley Brouwers

https://www.shirleybrouwers.nl/plan-intake-gesprek/
https://www.shirleybrouwers.nl/lunch-event/


Orthomoleculair
Diëtistenpraktijk 
Shirley Brouwers

Gasthuisstraat 102

5708 HP Helmond

 06 – 291 750 41

globe www.shirleybrouwers.nl

 info@shirleybrouwers.nl

Like en volg ons op social media!
instagram @orthomoleculair_dietist

Facebook-square Orthomoleculair Diëtistenpraktijk Shirley Brouwers


	Tekstveld 2: 
	Tekstveld 3: 
	Tekstveld 4: 
	Tekstveld 6: 
	Tekstveld 7: 
	Tekstveld 5: 
	Knop 1: 
	Knop 3: 


