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Over mij 
 
 
Ik ben Petra Vermeer, en ik ben 

eigenaar van Praktijk de Waterlely. 

Een praktijk waar 

Leefstijlgeneeskunde wordt 

toegepast en waar ik een ruime 

ervaring heb in het behandelen van 

cliënten met spijsverterings- maag- 

en darmklachten. 

 
 

Klachten die in het reguliere circuit vaak niet behandeld 

kunnen worden, maar die wél in de 

Leefstijlgeneeskunde – Orthomoleculaire Geneeskunde 

kunnen worden behandeld. 

 
 

Hoe dit kan? 
 

Omdat we breder kijken in onze aanpak van 

behandelen en ervan uitgaan dat het hele lichaam met 

elkaar samenwerkt. 

http://www.praktijkdewaterlely.nl/


Praktijk de Waterlely | www.praktijkdewaterlely.nl | Pagina 3 van 15 
 

Kom je bij mij in de praktijk, dan gaan we in kaart 

brengen waar de klacht vandaan komt. 

 
 

Heeft dat te maken met jouw voeding? 

Is het een stukje stress? 

Of zit het in je spijsvertering niet helemaal goed? 
 
 
Om je alvast een beetje op weg te helpen heb ik dit 

E – boek voor je geschreven. 

 
Met deze tips kun je zelf aan de gang om de eerste 

puzzelstukjes op te lossen. 

 
 

Werkt dat niet voldoende voor je en is je klacht niet 

verminderd, neem dan contact op zodat we samen 

kunnen gaan kijken wat er aan de hand is. 

 
 

 
Vraag een  kennismakingsgesprek aan ! of bel met mij 

op telefoonnummer: 06 – 385 05 128 

http://www.praktijkdewaterlely.nl/
https://praktijkdewaterlely.nl/contact-praktijk-de-waterlely/
https://praktijkdewaterlely.nl/contact-praktijk-de-waterlely/
https://praktijkdewaterlely.nl/contact-praktijk-de-waterlely/
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Inleiding 

 
Ben je chronisch moe, heb je aldoor maar buikpijn en 

een opgeblazen gevoel, daar wil je natuurlijk zo snel 

mogelijk vanaf. 

Je begint met je voeding aan te passen en je denkt 

wellicht aan de gluten die in veel producten te vinden 

zijn. Misschien moet je die een tijdje weglaten? 

 
 

Maar word je dan altijd ziek van gluten? 
 
 

Om je alvast een beetje op weg te helpen heb ik dit e- 

boek voor je geschreven. 

Je vind hierin tips en adviezen om met “het probleem” 

gluten om te gaan. 

 
 

Lees ze eens door, en pas de tips toe. 
 
 
Helpen de tips niet voldoende; kom dan naar me toe 

om jouw problemen met gluten aan de basis aan te 

pakken. Want gelukkig is er heel veel aan te doen. 

http://www.praktijkdewaterlely.nl/
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Wordt je door het eten van gluten ziek? 

 
De tijd dat iedereen maar zijn boterhammetjes kan eten 

lijkt voorbij, steeds meer mensen hebben of krijgen last 

van de gluten die het bevat. 

 
 
 

Wat zijn gluten: 

Gluten zijn een soort eiwit die we kunnen vinden in de 

tarwe – haver – gerst – kamut en spelt. Het mooie van 

gluten is dat het een soort lijm is en zodoende ons brood 

en onze koekjes bij elkaar houdt. Het nadeel van gluten 

is dat het onze darmwand kan beschadigen. 
 

http://www.praktijkdewaterlely.nl/
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En van één broodje beschadigt je darmwand echt niet 

hoor. Maar vaak is het de hoeveelheid of de 

eenzijdigheid van voedsel dat we tot ons nemen. En 

sommige mensen hebben nu eenmaal een wat 

zwakkere darmwand. 

Dat komt omdat ze misschien veel stress hebben gehad, 

en/of meerdere keren een antibiotica kuur nodig 

hadden. En ja, dan heb je sneller dat je darmwand 

beschadigt door het eten van gluten omdat deze nu 

eenmaal wat zwakker is geworden. 

 
 
 

 

Waar zitten gluten in? 
 
 
Naast de al genoemde tarwe – haver – gerst – kamut – 

rogge – en spelt zijn gluten ook verwerkt in veel 

producten. Van bindmiddel tot snoepjes, vleeswaren en 

bouillon. 

 
 

Om er zeker van te zijn dat een product geen gluten 

bevat zul je dus vooral etiketten moeten gaan lezen. Een 

tijdrovend werkje! 

http://www.praktijkdewaterlely.nl/
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• Boekweit 

• Rijst 

• Quinoa 

• Gierst 

• Amaranth 

• Teff 

• Sojameel 

• Kastanjemeel 

• Kokosmeel 

• Amandelmeel 

• Kikkererwtenmeel 

• Johannesbrood 

 
 

Wat kan ik in de plaats van gluten eten? 

Gelukkig is er tegenwoordig een ruime keuze in het 

kiezen van producten die glutenvrij zijn. 

Denk maar eens aan: 

 

Je kunt heerlijke recepten vinden op het 

internet en met een broodbakmachine 

kun je zelf elke dag een heerlijk vers 

broodje bakken. Een goed begin van de 

dag, en je huis ruikt ook nog eens 

heerlijk. 

http://www.praktijkdewaterlely.nl/
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Je kunt ook (volkoren) meel bij de 

molen halen. Het voordeel van meel 

van de molen is dat de hele 

graankorrel vermalen wordt en alle vitamines en 

mineralen nog in de juiste verhoudingen in het meel 

aanwezig zijn. Het is een leuk uitje om de molen te 

bezoeken en de molenaar kun je er alles over vertellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe weet je of je gluten kunt verdragen? 
 
 
 
 

 

Je kunt het natuurlijk een tijdje uitproberen om te kijken 

of je stoelgang verbetert. Of je buikpijn minder wordt en 

je niet meer een opgezwollen buik hebt na het eten van 

producten die gluten bevatten. 

http://www.praktijkdewaterlely.nl/
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En waarom wordt je van gluten ziek: 
 
 
 
 

Zoals we al eerder hebben genoemd wordt je niet ziek 

van het eten van één broodje. En de reden dat de één er 

wel ziek van wordt en de ander niet ligt in het 

achterliggende immuunsysteem. 
 
 
 
 

Want zeker als je al chronische klachten hebt, veel 

hoofdpijn, buikpijn, een veranderd ontlastingspatroon 

(diarree of obstipatie) die maar niet overgaan kan de 

oorzaak wel eens liggen aan die gluten! 
 
 
 
 

Gluten beschadigen de darmwand en zeker als je al 

chronische klachten hebt is het zeer aannemelijk dat 

deze darmwand al beschadigd is. Onverteerde eiwitten 

kunnen zo de darmwand passeren en het achterliggende 

immuunsysteem van slag brengen. 
 
 
 

 

Er komen voortdurend binnendringers (gluten) binnen, 

en je immuunsysteem reageert daarop om 

ontstekingsstofjes aan te maken. 

http://www.praktijkdewaterlely.nl/
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Wil je zeker weten of jouw lichaam 

reageert op gluten dan zijn daar mooie 

testen voor: 

Deze ontstekingsstofjes resulteren uiteindelijk in een 

chronische ontstekingsreacties en een voortdurende 

beschadiging van de weefsels waartegen de antistoffen 

gericht zijn. 
 
 
 

 

In het begin zul je daar niet zoveel van merken, maar op 

den duur krijg je steeds meer last van “vage” klachten. 
 
 
 

 

Kortom je immuunsysteem maakt overuren om de 

onverteerde eiwitten de baas te blijven en dat gaat ten 

kosten van je gezondheid. 
 
 
 
 
 

 

http://www.praktijkdewaterlely.nl/
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• De voedselintolerantie test 
Bij een voedselintolerantie test wordt de 

overgevoeligheid getest van bepaalde voeding 

en/of additieven. Zeker wanneer je last hebt een 

pijnlijke buik, veranderd ontlastingspatroon, 

obstipatie of diarree wil je weten of voeding daar 

iets mee te maken heeft. 
 

 

Typerend voor een overgevoeligheid is dat de 

symptomen vaak pas een uur of zelfs dagen na het 

innemen van het “trigger food” optreden. Dit 

maakt het moeilijk om te weten of je de buikpijn 

hebt gekregen van het broodje van gisteren, de 

banaan van vandaag of de broccoli van eergisteren! 
 
 

 

Met een bloedafname wordt een buisje bloed 

opgestuurd naar het laboratorium Pro Health in 

Weert kijken waar ze kunnen onderzoeken of jij een 

overgevoeligheid hebt voor gluten en/of voor 

andere voeding. 

Deze test heet de ImuPro en je kunt ‘m aanvragen 

bij Praktijk de Waterlely, waar je ook gelijk je 

bloedafname kunt regelen! 

Ten eerste: 

http://www.praktijkdewaterlely.nl/
https://praktijkdewaterlely.nl/imupro-voedselintolerantie-test-90-voedingsmiddelen/
https://www.prohealth.nl/
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Ten tweede:  
 

• Een darmflora- ontlastingsonderzoek 
Middels ontlasting wordt bij het laboratorium RP 

Vitamino gekeken of jij reageert op gluten. Bij deze 

test wordt gekeken of er een toename is van 

antilichamen tegen anti-gliadine en de anti- 

transglutaminase. 
 

 

Dit zijn specifieke eiwitten die de gluten bevatten. 

Zo weet je dus zeker of jouw lichaam wel of niet 

gluten kan verdragen. Ook wordt de zonuline 

getest, waardoor we kunnen zien of de darmwand 

ook echt beschadigt is. 

https://praktijkdewaterlely.nl/darmflora-ontlastingsonderzoek-basis/
https://praktijkdewaterlely.nl/darmflora-ontlastingsonderzoek-basis/
https://www.rp-vitamino.com/
https://www.rp-vitamino.com/
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En dat is zo fijn, meten is dan ook echt weten! 

Als je weet welke voeding je beter kunt laten staan, ben 

je ook gemotiveerder om dat ook daadwerkelijk te doen. 

Er staat zwart op wit welke voeding jouw lichaam belast. 

En als je dat weglaat dan heeft jouw lichaam eindelijk 

weer de tijd om te kunnen herstellen. 

 

 

Herstel van de darmen gaat altijd onder 

begeleiding 

Mag ik dan nooit meer gluten eten? 
 
 
 
 

 

Nou daar gaan we niet van uit, tenzij je natuurlijk echt 

niet tegen gluten kan en je Coeliakie hebt. Dan zijn 

gluten echt uitgesloten. Maar we gaan er van uit dat je 

darmwand ook weer te herstellen is, en daar gaan we 

hard aan werken. 
 
 
 
 

Want als je weet wat er aan de hand is kun 

je er ook iets aan doen! 
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Petra Vermeer 

Orthomoleculair- en darmtherapeut 

Praktijk de Waterlely 

T. 06 – 385 05 128 
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Onze darmen en ons immuunsysteem zit ingewikkeld in 

elkaar en zijn nauw met elkaar verbonden. Het één 

heeft weer met het ander te maken en dat is soms 

best lastig. Ga daarom ook niet zelf aan het 

dokteren met allerlei supplementen, maar zoek daar 

iemand voor die daar haar specialisme van heeft 

gemaakt. 
 
 
 

 

Bij Praktijk de Waterlely hebben ze dat specialisme 

en kunnen ze je verder helpen met je 

herstel. 
 
 
 

 

Bel voor een intake gesprek of kom 

langs op consult! 
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