VIDEO AAN
Maak Co-Host
Voorstellen

Online kennismaking met de
nascholing Gewichtsmanagement

GEWICHTSMANAGEMENT
Met deze online kennismaking kunnen
jullie beslissen of onze nascholing
interessant voor jullie is

Over de struikelblokken die
succesvol afvallen in de weg staan
Zie jij ook zo’n hinderlijk
video-pannel doe dan
even met me mee

Evidence Based Medicine
opleidingen
Doel en missie

• Het geven van online orthomoleculaire
en natuurgeneeskundige nascholingen op
basis van wetenschappelijk onderzoek
• Het volgen van de laatste
wetenschappelijke ontwikkelingen op het
gebied van diabetes en overgewicht en
toepasbaar maken voor therapeuten in
de praktijk.
• Orthomoleculaire geneeskunde een
wetenschappelijke basis geven waardoor
hij beter aansluit op de reguliere
geneeskunde en wederzijdse
samenwerking en begrip tussen deze
disciplines wordt verbeterd

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

• Orthomoleculair
gewichtsmanagement
• Diabetes omkeerbaar

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 is een van
de risico factoren voor
complicaties bij COVID-19

• Online lesgeven hoe doe je
dat
• Risicogroepen bij COVID-19
• Herken en behandel de
oorzaken die succesvol
afvallen in de weg staan
• Overgewicht is
complexer dan
gedacht
• Voorbeelden
• PAUZE maak kennis
met andere cursisten
• Diagnose programma
• Facebook
• Coaching programma
• Praktijk begeleiding

• Q&A

Wat gaan we doen?
overzicht van de onderwerpen van de
kennismaking

Online lesgeven
hoe doe je dat
Door meer mogelijkheden te
bieden dan een klassikale
nascholing

ONLINE LESGEVEN HOE DOE JE DAT
een hele dag online is niet haalbaar

• Een hele dag lang
online nascholing
is niet haalbaar
• Onze
nascholingsdag
duurt 4,5 uur met
elk uur 10
minuten pauze.
Dat komt neer op
4 uur effectief.
• 4 x een morgen
van 4 uur lesgeven
is in totaal 16 uur

ONLINE LESGEVEN HOE DOE JE DAT
eenvoudige en effectieve interactie is
belangrijk

• Een Webinar
waarbij via chat
vragen kunnen
worden gesteld is
daarom niet
voldoende
• Steek gewoon je
hand op.
• Wacht tot het
wordt
opgemerkt.
• Houdt de
spatiebalk
ingedrukt en
stel je vraag.

• Tijdens onze online
nascholing kan je in
de koffiepauze
kennis maken met
je medecursisten

ONLINE LESGEVEN HOE DOE JE DAT
we willen dat cursisten met elkaar
kunnen kennis maken

ONLINE LESGEVEN HOE DOE JE 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.
LATEN WE EEN TOETS PROBEREN
Tot welke beroepsgroep behoor je?

• Als blijkt dat bepaalde
informatie niet breed bekend is
wordt een korte excursie
gemaakt om extra toelichting te
geven.
• Er is regelmatig een toetsing
om te zien of wij over bepaalde
onderwerpen duidelijker
moeten zijn.
• De toets wordt gevolgd door
een Q&A sessie

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 tijd vrij voor
Q&A

MBOG
ACCREDITATIE
SBU 12 medisch + 12
orthomoleculair

SNRO ACCREDITATIE
0,85 EC voor: BATC,
VBAG, LVNT, FAGT,
NOAG, NWP, CAT, VIV

Online nascholing
Orthomoleculair
Gewichtsmanagement
Een kort overzicht van de
online nascholing over de struikelblokken die
succesvol afvallen in de weg staan

Overgewicht is veel
complexer dan
werd gedacht.

De overheid en bijna alle
bekende afslank-programma’s
kijken alleen naar het topje van
de ijsberg: KCAL, voeding en
beweging

OVERGEWICHT
Positieve energie
balans
Te weinig
bewegen

Te veel
eten

?

Van al deze stoornissen
worden de pathologie,
etiologie, diagnose en
behandeling tijdens de online
nascholing besproken

OVERGEWICHT

Afhankelijk van de oorzaak
van het overgewicht kiezen we
voor elke patiënt een
passende interventie

Positieve energie
balans
Te weinig
bewegen

Te veel
eten

Verlaagde
verbranding

Geen vet
verbranden

Verminderde
verzadiging

Hypothyreoïdie

Leptine
stoornis

Hyperinsulinemie
syndroom

Strenge calorie
restrictie

Voedingstekorten

Schadelijke
stoffen

Verkeerde
voeding

Zwangerschap

Andropauze

Menopauze

Koolhydraat
verslaving

Ziekte van
Hashimoto

Testosteron
deficiëntie

Oestrogeen
deficiëntie

Serotonine
stoornis

Fetal
Programming
Epigenetica
Verbeteren overlevingskansen menselijke ras

Voor de nascholing zijn
900+ wetenschappelijke
studies gebruikt.
Cursisten krijgen
toegang tot dit
onderzoek

Eet
verslaving
Dopamine
stoornis
DIAGNOSE
Hoe stel je vast dat
iemand hyperinsulinemie
(prediabetes) heeft???

Overzicht 4-delige nascholing
hyperinsulinemie syndroom > research

Alleen al voor de pathologie,
etiologie en diagnose van het
hyperinsulinemie syndroom
hebben we bijvoorbeeld 231
studies gebruikt

• Hyperinsulinemie Syndroom
•
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Overzicht 4-delige nascholing

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

Onze claim

Directe
transparantie

Online
transparantie

EXCURSIE
Welke voeding
veroorzaakt deze leptine
stoornis en hoe komt het
lichaam vervolgens in
starvation mode???

Wist je dat bepaalde soorten
voeding een leptinestoornis
kunnen veroorzaken waardoor
het lichaam “denkt” dat het
verhongert (starvation mode)

OVERGEWICHT

Starvation
Positieve
energie
mode
balans
Te weinig
bewegen

Te veel
eten

Verlaagde
verbranding

Geen vet
verbranden

Verminderde
verzadiging

Hypothyreoïdie

Leptine
stoornis

Hyperinsulinemie
syndroom

Strenge calorie
restrictie

Voedingstekorten

Schadelijke
stoffen

Verkeerde
voeding

Zwangerschap

Andropauze

Menopauze

Eet
Koolhydraat
verslaving
Koolhydraatrijkeverslaving
voeding verhoogt de

Ziekte van
Hashimoto

Testosteron
deficiëntie

Oestrogeen
deficiëntie

Serotonine
Dopamine
vezelrijke en omega-3-rijke voeding
stoornis
stoornis

Fetal
Programming
Epigenetica

???

triglyceriden (TG). Koolhydraatarme,
verlaagt het TG niveau.

PMID Meta 18155993 22905670 22905670
14963049 23035144 14963049 23035144
23097268 RCT 18155993 20216558
Comparative 24390522 Other 15111494

Verbeteren overlevingskansen menselijke ras

OVERGEWICHT

Positieve energie
balans
Te weinig
bewegen

Te veel
eten

EPIGENETICA
Overgewicht tijdens de
zwangerschap programmeert
de foetus met een efficiënte
vetopslag waardoor het risico
op overgewicht wordt vergroot
PMID Review 22203829
24045869 12190834
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Eet
verslaving
Dopamine
stoornis
EXCURSIE
Wat is epigenetica???

OVERGEWICHT

Positieve energie
balans
Te weinig
bewegen

Te veel
eten

Emotie-eters
Eetverslaving
Verlaagde
Geen
vet
Verminderde
gebruiken meer
Een eetverslaving lijkt op
verbranding
verbranden
verzadiging
koolhydraten als ze
een alcoholverslaving er is
gespannen of
verdrietigHyperinsulinemie
zijn.
steeds meer voeding nodig
Leptine
Hypothyreoïdie
Koolhydraten
werken als syndroom om een voldaan gevoel te
stoornis
een antidepressivum
krijgen
Strenge calorie
restrictie

Voedingstekorten

Schadelijke
stoffen

Verkeerde
voeding

Zwangerschap

Andropauze

Menopauze

Koolhydraat
verslaving

Ziekte van
Hashimoto

Testosteron
deficiëntie

Oestrogeen
deficiëntie

Serotonine
stoornis

Fetal
Programming
Epigenetica
Verbeteren overlevingskansen menselijke ras

Eet
verslaving
Dopamine
stoornis

Overgewicht is te
vergelijken met koorts:
het is een symptoom dat
duidt op een
onderliggende stoornis.
PMID Review 2678268

OVERGEWICHT
Positieve energie
balans
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bewegen

Te veel
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Het kunnen herkennen
van deze struikelblokken
is daarom een belangrijke
eerste stap bij het geven
van een oordeelkundig
gewichtsmanagement
advies.

Eet
verslaving

Hoe leer je elkaar kennen
tijdens de pauzes
In de koffiekamers kan je
gewoon met elkaar praten. Als
je iets wilt zeggen druk dan de
spatiebalk in.

Als ik de pauze beëindig
maak dan je gesprek af
en verlaat de
koffiekamer via de knop
LEAVE om terug te
komen in de klas

VIDEO UIT
5 minuten
pauze

Leer elkaar kennen
tijdens deze pauze

VIDEO AAN

Risicogroepen bij COVID-19

Patiënten met bepaalde onderliggende aandoeningen hebben
een hoger risico op overlijden bij COVID-19

Risicogroepen bij
COVID-19
Risicogroepen
• Patients with previous cardiovascular
metabolic diseases may face a greater risk of
developing into the severe condition. Review
32161990
• Smoking is a risk factor for progression of
COVID-19, with smokers having higher odds of
COVID-19 progression than never smokers
Meta 32399563
• Pre-existing diabetes is significantly associated
with greater risk of severe/critical illness and
in-hospital mortality in patients admitted to
hospital with COVID-19 Meta 32571616
• Patients with obesity are at high risk of
mortality from COVID-19 infection. Meta
32660813 33002478 32686331 33200825
33463658 index naar meta’s

Hart- en
vaatziekten

Roken

Diabetes

Overgewicht

Overzicht online nascholing
covid-19 > overgewicht > meer kans op complicaties

⚫

COVID-19 patienten met overgewicht
hebben een hoger risico op
complicaties en overlijden
–

–

–

–

Novel data report more severe symptoms and
even a negative prognosis for the obese
patients.
Review Obesity represents a higher risk of
severe COVID-19 infection, which may lead to
the requirement of a mechanical ventilation in
intensive care units and premature death.
Our data support that obesity could be a risk
factor associated with high mortality in young
COVID-19
PMID Meta 32660813 32686331 Review
32377709 32462841 Research 32445512
32409502 32437016
Coronavirus: Why can
obesity be a factor?
1:30 min.

ARDS
Acute Respiratory Distress Syndrome
is een levensbedreigende
plotselinge ontstekingsreactie in
de longen waarbij zich vocht ophoopt
dat zuurstofopname bemoeilijkt.

DIAGNOSE
Hoe stel je eenvoudig vast dat er een
zuurstof tekort optreedt???

Gratis intake
analyseprogramma
Extra ondersteuning bij deze nascholing

Gratis intake analyseprogramma
Extra ondersteuning bij deze nascholing

• Het programma geeft aan
welke stoornissen
mogelijk zouden kunnen
spelen en hoe
betrouwbaar de uitslag is
• Het programma is zo
gemaakt dat een klant het
zelf thuis kan invullen en
het daarna via email naar
je terug kan sturen voor
evaluatie

Gratis
nascholing
via facebook

Mogelijkheid om vragen te stellen
tijdens de nascholing en voor
interactie tussen cursisten
onderling
Extra ondersteuning bij deze nascholing

De
nascholing
gaat online
verder

Gratis
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
COACHING 2.0
(1) Berekening IR en %B waarde
(2) Inschatten risico op hart en vaatziekten
(3) Berekening ideaal gewicht
Gewicht
(4) Check gezonde voeding
(5) Coaching.xls

125
120

Het coaching programma geeft echter
aan dat de interventie moet worden
bijgesteld om verder af te vallen???

115
110
105
100
95
90
85
80

Als het zo doorgaat met afvallen
dan is de maagomleiding niet
meer nodig

Tijdens de
feestdagen ging
het best goed

Casus Yvonne en Albert

Ze hadden het
hyperinsulinemie
syndroom (prediabetes) en
aten niet echt gezonde
voeding

Casus Yvon en Albert

Een succesvol afvaltraject is zinloos
zonder gewichtsmanagement
waarbij je de klant leert op een
gezond gewicht te blijven

Yvonne > behandeling

Gewicht YvonneWeken
89
84

Kg

79

Ontsteking en Insuline
verlagende behandeling
Voor ontbijt extra beweging

74

Gewichtsmanagement

69
64
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79
Weken

Casus Yvon en Albert
Yvonne > bloeduitslagen > plaatsbepaling
Onderzoek

Referentie

Januari 2014

September 2014

December 2016

STARVATION MODE
Minder bewegen,
meer eten

TSH
FT4
T3
0,6 – 2,2 mmol/L

2,6

1,08

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

Triglyceriden
CRP

ALAT
HbA1c

Casus Yvon en Albert
voor en na de interventie

Casus Yvon en Albert
voor en na de interventie

Praktijkbegeleiding
Ik geef je gratis een vliegende start met je eerste klant

Praktijkbegeleiding
geeft je een vliegende start
• Gratis praktijkbegeleiding eerste klant
• Alle begin is moeilijk. Daarom bied ik je de
mogelijkheid gebruik te maken van gratis
praktijkbegeleiding bij je eerste klant

• Wij kiezen, op basis van de SLIM test,
samen met jouw, de juiste interventie en
• We kijken naar de optimale volgorde en
• Voor welke stoornissen de hulp van een
arts ingeroepen moet worden..
Praktijk begeleiding met de volgende klanten
• Wij helpen je ook graag met andere klanten als je
nog ondersteuning nodig hebt
• Ik hanteer jouw uurtarieven met een minimum
uurtarief van € 45.

VIDEO UIT

Hartelijke dank dat je hebt meegedaan
en misschien tot ziens op de nascholing

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

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

RETURN

Etiologie diabetes type 2
Epigenetica > boven de genen
⚫

Epigenetica = boven de genen

The Epigenome at
a Glance 01:47 min.

Een gen is een
“recept” voor de
productie van
eiwitten die het
lichaam aansturen

Genen kunnen “communiceren”
met de buitenwereld

Environment
- Baarmoeder
- Oorlogssituatie, 9/11
- Leefstijl

*

X
*

X

Triglyceriden blokkeren het
transport van leptine naar de
hersenen
PMID Review 16781741 18673202
16904139 Other 22612379
15111494 23169471 15111494

Triglyceriden

BBB

Leptine

RETURN

