
MASTERCLASS
Orthomoleculair Gewichtsmanagement

Over de struikelblokken die succesvol afvallen in de 
weg staan (nascholing: vier ochtenden)

MBOG

ACCREDITATIE 

NASCHOLING

SBU 28

SNRO

ACCREDITATIE 

NASCHOLING

0,98 EC voor: BATC, 

VBAG, LVNT, FAGT, 

NOAG, NWP, VIV

AVIG

ACCREDITATIE

NASCHOLING

Via bewijs van 

deelname

Wij vinden interactie
met cursisten tijdens de 
nascholing erg belangrijk

Evidence Based
Medicine Opleidingen

Zie jij ook zo’n hinderlijk 

videopanel doe dan 

even met me mee

https://mbog.nl/education/?m_id=a2pEbExsTVh1WG5ZNG9JamZXelAxdz09


ONLINE NASCHOLING HOE DOEN WIJ DAT
eenvoudige en effectieve interactie is belangrijk

• Tijdens onze 
NASCHOLING steek je 
gewoon je hand op en 
stelt je vraag



Optimale interaciviteit

Maximaal

16 cursisten
tijdens de nascholing



Wie is Cora de Fluiter
Auteur SLIM, docent

• 17 jaar radiodiagnostisch laborant 
angiografie

• Auteur van het boek “SLIM op uw 
juiste gewicht”

• http://www.coradefluiter.nl/
• Docent bij verschillende 

opleidingsinstituten

• Docent bij Evidence Based
Medicine Opleidingen

• online nascholing voor 
Gewichtsmanagement

• online nascholing Diabetes 
Omkeerbaar

• Praktijkbegeleiding
• Voor cursisten

http://www.coradefluiter.nl/


Wie is Willy Witsel?
Willy = Pillie Willie
kennis = macht = gezondheid
http://pilliewillie.nl

• Willy ontwerpt orthomoleculaire
behandelingsprotocollen

• Fibromyalgie, blaasontsteking, 
prostaatklachten, kanker, artrose, 
artritis, osteoporose, diabetes, 
neuropathie, retinopathie, 
nefropathie, hart- en vaatziekten: 
cholesterol, aderverkalking, 
cardiomyopathie, hoge bloeddruk, 
spataderen, prikkelbaar
darmsyndroom, Crohn, colitis 
ulcerosa, candida, Alzheimer, Multiple 
Sclerose, staar, slechtziendheid, 
overgewicht, chronische
vermoeidheid syndroom, 
premenstrueel syndroom, 
menopauze, levensverlenging, astma, 
psoriasis, depressie, HPU, oestrogeen
dominantie, ADHD

• Willy begeleidt patienten (ook
kinderen) met hartfalen en
chronische lymfatische leukemie



OVERGEWICHT

Positieve energie

balans

Te veel

eten

Te weinig

bewegen

?

De overheid (richt zich op 

kinderen) en bijna alle bekende 

afslank-programma’s kijken 

alleen naar het topje van de 

ijsberg: KCAL, voeding en 

beweging

Overgewicht is veel 

complexer dan 

werd gedacht.

Therapeuten krijgen 

de klanten waarvoor 

minder eten en meer 

bewegen niet werkt

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overgewicht/overgewicht-terugdringen
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Van al deze stoornissen 

worden de pathologie, 

etiologie, diagnose en 

behandeling tijdens de 

nascholing besproken

Afhankelijk van de oorzaak 

van het overgewicht kiezen we 

voor elke klant een passende 

interventie

Voor de nascholing zijn 

900+ wetenschappelijke 

studies gebruikt. 

Cursisten krijgen online 

toegang tot dit 

onderzoek



MASTERCLASS
hyperinsulinemie syndroom > research

 Hyperinsulinemie Syndroom

 26575606 18227495, 1332021, 2190520, 12088525, 17640906, 18019216, 12625176 19768247 

18209884 23325363 18326601 12749347 18209884 21730222 18209884 16720893 12842493 
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18301272 17402291 20823452 20957458 20424937 18196982 12399260 17605309 16166564 

20800122 15983189 19208729 15971409 11743131 15051594 15181085 18703413 18971329 

22203835 18395287 1799166 17928824 21621801 19136981 15051594 19956074 10335368 

16640201 22566304 22566304 19916364 21228440 21228440 12221198 11382654 21427742 

19399016 16713393 18377789 22566304 19424218 16713753 21228440 20644558 20644558 

22805493 17636085 19584878 21693744 21499090 22818818 20459394 22661898 10783502 

12174327 11250769 8056132 19817944 15315867 23241069 19490828 22479202 22325160 

22581228 22479202 23047653 22810088 22183130 19940235 15959393 22132323 23227034 

18000174 22228678 23227034 22110473 19290380 21167194 21705072 22121973 22127642 

12788573 19476566 15741354 23393668 20691469 8733271, 11157321 15161807 18345394 

16767287 22891486 20865657 10391062 22145702 

Alleen al voor de pathologie, 

etiologie en diagnose van het 

hyperinsulinemie syndroom hebben 

we 231 studies gebruikt

Presentatie van
wetenschap in de 

nascholing



MASTERCLASS
Presentatie van claims tijdens de opleiding

 De menopauze veroorzaakt een 

verlaagde verbranding in rust en 

gedurende beweging.

 Preliminary evidence suggests that 

natural menopause is associated with 

reduced energy expenditure during rest 

and physical activity, an accelerated 

loss of fat-free mass, and increased 

central adiposity and fasting insulin 

levels.

 Thus, it appears that the loss of ovarian 

function induces a reduction in resting 

metabolic rate

 PMID Review 12190834 9894924 

Research 7574222

Directe

transparantie

Online

transparantie

Onze claim



Wetenschappelijk onderzoek
Online toegang tot het onderzoek

 National Library of Medicine (PubMed)

 Tijdens deze opleiding wordt alleen gebruik 

gemaakt van PubMed voor wetenschappelijk 

onderzoek.

Google zoekwoord: PubMed

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/  9894924

https://www.google.nl/search?q=pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=9894924
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Ik laat jullie even
zien hoe we dat

in de nascholing doen



ONLINE NASCHOLING 
HOE DOEN WIJ DAT
interactieve evaluatie en excursies

• Interactieve evaluatie

• Door een interactieve evaluatie 
kan de cursist het vervolg van de 
nascholing bijsturen. Wij stellen 
je regelmatig vragen (???) om 
goed te kunnen aansluiten bij 
jullie kennisprofiel.

• Als blijkt dat bepaalde 
informatie niet breed bekend is 
wordt een korte excursie 
gemaakt om extra toelichting te 
geven.
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OORZAAK & BEHANDELING

Koolhydraatrijke voeding verhoogt de 

triglyceriden (TG). Koolhydraatarme, 

vezelrijke en omega-3-rijke voeding verlaagt 

het TG niveau. 

PMID Meta 18155993 22905670 22905670 

14963049 23035144 14963049 23035144 

23097268 RCT 18155993 20216558 

Comparative 24390522 Other 15111494

EXCURSIE

Hoe kan koolhydraatrijke 

voeding een 

leptinestoornis

veroorzaken waardoor 

het lichaam in Starvation

Mode terecht komt???

Koolhydraten

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18155993/
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EPIGENETICA

Overgewicht tijdens de 

zwangerschap programmeert 

de foetus met een efficiënte 

vetopslag waardoor het risico 

op overgewicht wordt vergroot

PMID Review 22203829 

24045869 12190834

Leptine

stoornis

Menopauze

Geen vet

verbranden

Oestrogeen

deficiëntie

Schadelijke

stoffen

Fetal

Programming EXCURSIE

Wat is epigenetica?

HOUSTON WE HAVE A 

PROBLEM

Based on the current data, 

maternal obesity is a critical 

factor exacerbating 

multigenerational obesity

PMID Review 22546810

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22546810/


OVERGEWICHT

Positieve energie

balans

Te veel

eten

Te weinig

bewegen

Verlaagde

verbranding

Leptine

stoornis

Eet

verslaving

Hyperinsulinemie

syndroom

Verminderde

verzadiging

MenopauzeAndropauze

Geen vet

verbranden

Zwangerschap

Voedings-

tekorten

Serotonine

stoornis

Oestrogeen

deficiëntie

Testosteron

deficiëntie

Hypothyreoïdie

Verkeerde

voeding

Ziekte van

Hashimoto

Schadelijke

stoffen

Koolhydraat

verslaving

Dopamine

stoornis

Fetal

Programming

Verbeteren overlevingskansen menselijke ras

Epigenetica

Strenge calorie

restrictie

Emotie-eters

gebruiken meer 

koolhydraten als ze 

gespannen of verdrietig zijn. 

Koolhydraten werken als 

een antidepressivum 

Eetverslaving

Een eetverslaving lijkt op 

een alcoholverslaving er is 

steeds meer voeding nodig 

om een voldaan gevoel te 

krijgen
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Voedings-

tekorten

Welke voedingstekorten 

kunnen hypothyreoïdie 

veroorzaken???
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EXCURSIE

Jouw klant vertelt dat ze 

erg gezond eet. Kan dat 

eenvoudig worden 

gecontroleerd?



NIEUWE INZICHTEN KOMEN BOVEN DE HORIZON

Er komen vele nieuwe 
wetenschappelijke inzichten 
over gewichtsmanegement

beschikbaar 



Gratis updates
als er een module wordt aangepast of er een 

nieuwe module beschikbaar komt

• Wij volgen de nieuwe 
ontwikkelingen op het 
gebied van 
gewichtsmanagement 
en diabetes omkeerbaar

• Als een module wordt 
aangepast of als er een 
nieuwe wordt 
toegevoegd laten we dat 
oud-cursisten weten

• Hierdoor blijven onze 
cursisten altijd up-to-
date

• We kondigen updates 
aan via het SLIM email 
channel



Metabole 
Flexibiliteit
• Bij metabole flexibiliteit 

kan het lichaam 
eenvoudig schakelen 
tussen verschillende 
vormen van verbranding 
voor het produceren van 
de benodigde energie

Metabole 
flexibiliteit

Vet
verbranding

Koolhydraat
verbranding 

Eiwit
verbranding

ketonen 

Metabolic flexibility, 

the ability of 

organisms to switch 

between metabolic 

substrates, is found to 

be impaired in obesity

PMID RCT 32015415

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32015415/


Metabole
inflexibiliteit

Elke dag eten

Regelmatig eten 
ook tussen de 

maaltijden
Te veel 

koolhydraten als 
voeding

Oorzaken

Metabole 
flexibiliteit

Vet
verbranding

Koolhydraat
verbranding

Eiwit
verbranding

Ketonen



Metabole
inflexibiliteit

Elke dag eten

Regelmatig eten 
ook tussen de 

maaltijden

Hyperinsulinemie
syndroom

Primaire oorzaken 

hyperinsulinemie

Koolhydraat verslaving

Te veel koolhydraten in 

de voeding



Metabole
inflexibiliteit

Elke dag eten

Regelmatig eten 
ook tussen de 

maaltijd
Hyperinsulinemie 

Syndroom

METABOLE 

INFLEXIBELITEIT

Veel patiënten zijn door 

een koolhydraatrijke 

leefstijl “verleerd” om vet 

te verbranden



METABOOL INFLEXIBEL
Ondanks intensieve sport 

valt ze niet af, er wordt 
geen vet verbrand. 

Wat is hier aan de hand???
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DIAGNOSE

Hoe stel je vast of 

iemand het 

Hyperinsulinemie 

syndroom heeft???

METABOLE 

INFLEXIBILITEIT

Door een hoge 

insulinespiegel wordt 

overtollige glucose als 

vet opgeslagen en wordt 

er geen vet verbrand

HOMA-IR BEPALING

Waarvoor de nuchtere 

glucose en nuchtere 

insuline wordt gebruikt



Het belang van 
metabole flexibiliteit

De metabole “sportschool”
• Waar je lichaam leert 

• Om vet te kunnen verbranden

• Over te schakelen naar ketonen

• Niet van koolhydraten afhankelijk te zijn 
voor de benodigde energie voorziening

• Waardoor je meer interventie 
mogelijkheden tot je beschikking 
hebt zoals

• Time Restricted Feeding

• One Meal A Day (OMAD)

• Vasten van één tot meerdere dagen 
(ook belangrijk voor (behandeling 
kanker)

https://www.facebook.com/nascholingen/posts/852830905145714/
https://www.facebook.com/nascholingen/posts/852830905145714/


Casus Yvon en Albert
Yvonne > bloeduitslagen > plaatsbepaling

Onderzoek Referentie Januari 2014 September 2014 December 2016

TSH

FT4

T3

Triglyceriden 0,6 – 2,2 mmol/L 2,6 1,08

CRP

Cholesterol 3 – 6,4 mmol/L 7,1 5,8

LDL 3 – 5 mmol/L 5,1 4,1

HDL 0,9 – 1,7 mmol/L 1 1,2

Glucose nuchter 4 – 6 mmol/L 5,5 5,3 4,9

Insuline nuchter 6 – 27 mU/L 29 27,3 5,5

Vitamine D 50 – 120 nmol/L 38 88

ALAT

HbA1c

STARVATION MODE

Minder bewegen, 

meer eten

Veel te hoog voor 

een nuchtere 

bepaling

HYPERINSULINEMIE

Door insuline resistentie 

een chronisch verhoogde 

insulinespiegel







OVERGEWICHT

Positieve energie

balans

Te veel

eten

Te weinig

bewegen

Verlaagde

verbranding

Leptine

stoornis

Eet

verslaving

Hyperinsulinemie

syndroom

Verminderde

verzadiging

MenopauzeAndropauze

Geen vet

verbranden

Zwangerschap

Voedings-

tekorten

Serotonine

stoornis

Oestrogeen

deficiëntie

Testosteron

deficiëntie

Hypothyreoïdie

Verkeerde

voeding

Ziekte van

Hashimoto

Schadelijke

stoffen

Koolhydraat

verslaving

Dopamine

stoornis

Fetal

Programming

Verbeteren overlevingskansen 

menselijke ras

Epigenetica

Strenge calorie

restrictie

Overgewicht is te 

vergelijken met koorts: 

het is een symptoom dat 

duidt op een 

onderliggende stoornis. 

PMID Review 2678268

Het kunnen herkennen 

van deze struikelblokken 

is daarom een belangrijke 

eerste stap bij het geven 

van een oordeelkundig 

gewichtsmanagement 

advies.Wij helpen je met
de diagnose



Gratis intake 
diagnoseprogramma
Het programma geeft aan welke stoornissen 
mogelijk zouden kunnen spelen en hoe 
betrouwbaar de uitslag is

Je hoeft het dus niet helemaal alleen te doen



Intake diagnoseprogramma
Drie kolommen



Coaching 
programma
Geeft een heldere 
evaluatie van het 
afvaltraject en laat 
zien waar de 
interventie moet 
worden bijgesteld



Casus Dorien
Had zich al opgegeven voor een maagomleiding

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

Gewicht

Het coaching programma geeft aan 

dat de interventie moet worden 

bijgesteld om verder af te vallen???

Als dit zo doorgaat is 

een maagomleiding niet 

meer nodig



Praktijkbegeleiding

Ik geef je gratis een vliegende start met je eerste klant



ONLINE LESGEVEN HOE DOE JE DAT
tijd vrij maken voor vragen

• Bij elke scholing is 
het belangrijk dat 
cursisten de stof 
begrijpen

• Daarom maken 
we na elke 
module tijd vrij 
voor Q&A



ONLINE NASCHOLING HOE DOEN WIJ DAT

Regelmatig Q & A sessies

• Er is regelmatig een toets om te zien 
of wij over bepaalde onderwerpen 
duidelijker moeten zijn.

• De toets wordt gevolgd door een 
Q&A sessie



Online nascholing Orthomoleculair 
Gewichtsmanagement
Herken en behandel de struikelblokken die 
succesvol afvallen in de weg staan

• DE NASCHOLING 
OMVAT

• Vier ochtenden online: 
zaterdag morgen gevolgd 
door de maandag morgen

• Papieren syllabus

• Digitale Reader met extra 
informatie

• Presentatie voor klanten

• Gratis updates

• Gratis diagnose 
programma

• Gratis Coaching 
programma

• Gratis praktijk begeleiding 
met je eerste klant

• Lees meer over de 
nascholing  OGM 
nascholing pagina

• MAXIMAAL 
16 CURSISTEN

https://pilliewillie.nl/opleidingen/orthomoleculair-gewichtsmanagement/
https://pilliewillie.nl/opleidingen/orthomoleculair-gewichtsmanagement/


ONLINE NASCHOLING HOE DOEN WIJ DAT
een hele dag online is niet haalbaar • Een hele dag lang 

online nascholing 
vinden wij niet 
haalbaar

• Onze 
nascholingsdag 
duurt 4,5 uur met 
elk uur 10 minuten 
pauze. Dat komt 
neer op 4 uur 
effectief.

• Nu 5 minuten 
pauze



Overzicht online 
nascholing
EXCURSIES

• Als blijkt dat bepaalde 
informatie niet breed bekend 
is wordt een korte excursie 
gemaakt om extra toelichting 
te geven.

• Hier vind je alle excursies 



Etiologie diabetes type 2
Epigenetica > boven de genen

 Epigenetica = boven de genen

*

*

X
X

Environment
- Fetal Programming Meta Index 1058 artikelen

- Oorlogssituatie, 9/11

- Leefstijl

Genen kunnen “communiceren”

met de buitenwereld

The Epigenome at 

a Glance 01:47 min.

Een gen is een 

“recept” voor de 

productie van 

eiwitten die het 

lichaam aansturen

RETURN Het doel van het

epigenetische systeem

(1) lichaamsfuncties 

aanpassen zonder dat het 

DNA hoeft te veranderen (2) 

ongeboren kind aanpassen 

waardoor de overlevingskans 

wordt vergroot

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Fetal+Programming&filter=pubt.meta-analysis
../../../../VIDEO/The Epigenome at a Glance.flv


Triglyceriden
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Triglyceriden blokkeren het 

transport van leptine naar de 

hersenen 
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Behandeling metabole deregulatie
MetS > triglyceriden > voedingstest

⚫ De waarde van de triglyceriden geeft aan of een klant voeding 

gebruikt die gezond of ongezond is

– TG < 0,8 voedingspatroon uitstekend 

– TG < 1 voedingspatroon goed. 

– TG < 1,5 voedingspatroon kan veel beter 

– TG < 1,8 Voedingspatroon slecht. 

– TG > 2,0 voedingspatroon zeer slecht.

RETURN

Advies over voeding is 

minder noodzakelijk. .Er 

moeten andere manieren 

gevonden worden voor 

gewichtsmanagement

Een voedingsadvies 

is hier gewenst
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Waarschuw je patiënt 

voor een hoger risico 

op hart en vaatziekten
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