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Het symptoom is nooit het echte probleem 



Even voorstellen: 



Psycho Neuro Immunologie 

Epigenetische 
programmering 

Early lifestress 
Slechte start 

Verkeerde voeding 

Endotoxemie 
Gramnegatieve 

bacteriën 
Overige: troep in 

bloed 

Low grade 
inflammation 
Aangeboren 

immuunsysteem 

Gluconeogenese 
Insulineresistentie 
Om glucose vrij te 

krijgen voor 
immuunsysteem 

Immuunsysteem 
krijgt alle energie 
Wint het van de 

hersenen 

Overactieve HPA-as 

Hyperpermeabiliteit 
barrières 

Verhoogde kans op 
vijanden die binnen 

kunnen dringen 

Strategieën 
immuunsysteem 

Om maar actief te 
blijven 

De universele film - de rode draad 



Magnesium 

• Magnesium is een mineraal. 

• Mineralen zijn, net als vitamines, voedingsstoffen die 

in kleine hoeveelheden voorkomen in eten en drinken.  

• Mineralen zijn nodig voor een goede gezondheid en 

normale groei en ontwikkeling. Ze leveren geen 

energie. 

• Opslag Magnesium: bot 60%, spier 20%, zachte 

weefsels 20%. < 1% bevindt zich in het bloed! 



Magnesium 

Magnesium is nodig voor: 

• De vorming van bot en spieren. 

• De overdracht van prikkels in spieren en in zenuwbanen.  

• Het goed functioneren van spieren.  

• Een goede werking van een groot aantal enzymen. 

Enzymen zijn stoffen die nodig zijn om processen in het 

lichaam mogelijk te maken. 

• De energieproductie van de lichaamscellen.  



Belangrijkste functies magnesium 



Dagelijkse behoefte 

5 mg magnesium per kg lichaamsgewicht per dag 

 

Dutch National Food Survey 2007-2010: 

• Volwassenen:  16-35% te weinig inname 

• Adolescenten: 57-70% te weinig inname 

• Kinderen 13-19 jaar: 10-19% te weinig inname 

 



Deficiëntieverschijnselen magnesium 



Voeding met magnesium 
30 gr. pure chocolade = 64 mg 

1 middelgrote avocado = 58 mg 

30 gr. cashewnoten = 82 mg 

30 gr. pompoenzaden = 150 mg 

Algemeen 

- banaan 

- groene bladgroenten 

- peulvruchten 

- broccoli 

- zeewier 

- granen (zuurdesembrood) 

ADH: 300-400 mg      Ortho: 500-1000 mg 



Opneembaarheid Magnesium 

Organisch Anorganisch 

• Magnesiumcitraat 

• Magnesiumgluconaat 

• Magnesiumlactaat 

• Magnesiumaspartaat 

• Magnesiumbisglycinaat 

• Magnesiumchloride 

• Magnesiumhydroxide 

• Magnesiumsulfaat 

• Magnesiumoxide 

 

 

Magnesium wordt in het maagdarmkanaal (met name de dunne darm) door het lichaam 

opgenomen.  

Organisch gebonden magnesium wordt beter opgenomen dan anorganisch gebonden 

vormen. 

Magnesiumchelaten zijn goed opneembare vormen van magnesium. 

Een magnesiumchelaat = 1 molecuul oplosbaar magnesiumzout + 1, 2 of 3 moleculen 

van een aminozuur. 



Magnesiumcitraat 

Magnesiumcitraat = magnesiumoxide dat gereageerd 

heeft met citroenzuur 

• Goed opneembaar 

• Kan ingezet worden voor de spieren 

• Voordeel is minder massa, dus kleinere tabletten 



Magnesiumbisglycinaat 

Magnesiumbisglycinaat = 2 glycine + 1 magnesium 

• Klein formaat 

• Glycine is meest voorkomende aminozuur 

• Sterke verbinding 

• Goed opneembare verbinding 

• Door binding aan aminozuur geen competitie met 

andere mineralen 

• Opname van aminozuren is hoger dan die van 

metalen 



Energieniveau 
Ons energieniveau wordt bepaald door het samenspel tussen leefstijl, 

voeding, gedrag en omgeving.  

Niets doet het zonder energie. 



Homeostase 
Ons lichaam streeft naar een homeostatisch evenwicht. Het milieu rondom de 

cellen (intern milieu) zo constant mogelijk houden.  

Homeostatisch 
evenwicht 

Lichaams-
temperatuur 

pH-waarde 

Stabiele 
glucose-
waarde 

ATP-gehalte 
Celmembraan 

potentiaal 

Bloeddruk 

Stikstof-
huishouding 

Ziekte is altijd een eindsituatie van een te lang verstoord homeostatisch evenwicht! 



Homeostase 

• Om het homeostatisch evenwicht te 
behouden is energie nodig.  

• We halen deze energie uit onze voeding: 
koolhydraten, vetten en eiwitten.  

• Magnesium speelt een centrale rol in de 
energiestofwisseling en celprocessen 
(Pischinger raum). 



Pischinger raum  

(extra-cellulaire ruimte) 

Ketensamenwerking  
- PNI therapeut 
 Drainage, detoxificatie 
- Masseur 
 Intermitterend drukken 

(depletie), lymfedrainage, 
bindweefsel-, 
ontspanningsmassage … 



Opbrengst van energie (kCal) 



Hoeveel energie hebben we in het lichaam 

opgeslagen? 



Opbrengst van ATP 

Bij stress en als het immuunsysteem actief is, lichaam anaeroob dus weinig energieaanmaak! 

Aeroob 

• Citroenzuurcyclus 

• In mitochondriën 

• Glucose: 36 ATP 

• Vetzuren: 126 ATP 

Anaeroob 
• Glycolyse 

• In cytoplasma 

• Glucose: 2 ATP 

Langzaam 

Zuinig 

Snel 

Duur 

ATP is ons energiemolecuul dat ons de energie levert om alles te doen. 



Waar wordt de energie gemaakt? 

De mitochondriën: de energiefabrieken van ons lichaam 



Aantal mitochondriën per cel 



Oorzaken waardoor mitochondriën niet 

goed functioneren 



Aandoeningen die te maken hebben met 

een disfunctie van de mitochondriën 



Wat zijn de functies van de mitochondriën? 

Functie 

Citroenzuur-
cyclus 

Elektronen-
transport 

Warmte-
productie 

Energie-
omzetting 

Productie 
pyruvaat 



De mitochondriën maken ATP 



Het proces van voeding tot aan ATP-aanmaak 



Citroenzuurcyclus/werking mitochondriën 



Verbruik van energie 



Verbruik van kCal per orgaan per dag 



Energieverbruik door de organen 



Waarom moet energie verdeeld worden 



Bioritme/biologische klok/slaap-waakritme 

Ons lichaam gaat zuinig om met de 

energie. De meeste van onze 

lichaamsfuncties vertonen  

een onder invloed van de  

hypothalamus circadiaan 

ritme.  



Verdeling van energie bij stress 



Verstoring van de energieverdeling 

Insuline- 

resistentie 

• Minder gevoelig voor  

insuline 

• Minder glucose-opname 

door de cellen 

Actief immuun-

systeem 

• Verandering van de 

energieverdeling 

• Glucose wordt nu door het 

immuunsysteem gebruikt 

Minder aanmaak 

van ATP 

Minder energie zorgt 

voor verwaarlozing 

van weefsels 



Introductie spijsvertering 

Van mond tot kont;  
een open buis, waar jouw lichaam omheen zit 



Van mond tot kont 

Mond 

Maag 

Dunne darm 

Dikke darm 

Toilet 

Maagsappen 

Na-vertering 

Opname/verwerking en 
indikking 



Onze voedselfabriek … 

Als je 75 jaar oud bent, heb je: 

 

• Ca. 30.000 kg voedsel gegeten 

 

• Ca. 40.000 liter vloeistof gedronken 

 

• 400-500 m2 darm!  



Dunne darm/Leaky gut 



Dunne darm/Leaky gut 



Hyperpermeabele darm beïnvloedt het 

gehele lichaam 



 Dikke darm en microbioom/darmflora 

Zorg jij goed voor je huisdieren? 

 

95% van je microbioom zitten in je dikke 

darm! 

 

 

 

 

 
 

 

Bron: De mooie voedselmachine,  

Giulia Enders 



 Balans darmflora 



Veel voorkomende buikklachten 

• Opgeblazen buik/zwaar op de maag 

• Winderigheid 

• Afwijkende ontlasting  (vorm, geur, 

slijm, etc.) 

• Diarree (chronisch), wisselend 

• Obstipatie 

• Onverklaarbaar stress gevoel 

• Burn-out gevoeligheid 

• Vaak (deels) mee leren leven  



Samenvatting 
Het belang van magnesium en een goede darmflora op ons energieniveau 

Energie-

systeem 
Voe-

ding 

Om-

geving 

Leefstijl 

stress 

Gedrag 

Bewe-

ging 

Voeding 

Kh/E/V 
Mg 

 Verhoogde behoefte stress/sport 

  We krijgen te weinig binnen 

  - voedingskeuze 

  - wat zit er in de voeding 

  Er wordt te weinig opgenomen door de 

darmen 

  - hyperpermeabele darmwand 

  - verstoorde darmflora 

e

n

e

r

g

i
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Wanneer kies je welke magnesium? 

Magnesium-

citraat 

Voor iedereen 

met een stressvol leven 
Voor extra energie in de 

spieren 

Alleen voor ATP aanmaak 

Voor ATP aanmaak 

en 

optimaal functionerende 

NMDA-receptor 

Magnesium-

bisglycinaat 

Belangrijke cofactor vitamine B6 



Bedankt voor uw aandacht. 

Heeft u vragen, neem gerust 

contact met ons op.  

 
E-mail: nijkerk@bodyswitch.nl 

Website: www.bodyswitch.nl 

 


