
DOE JIJ WAT DE 
MEESTE GEZONDE 
VROUWEN DOEN?

Gratis checklist!



DEZE CHECKLIST IS EEN SNELLE MANIER 
OM EEN HELDER BEELD TE KRIJGEN 
IN HOEVERRE JIJ JE BIORITME OP ORDE 
HEBT, DIE CRUCIAAL IS VOOR  
DARMGEZONDHEID

Ontdek aan de hand van 12 vragen waarom jij nog niet 
klachtenvrij bent. Binnen 5 minuten weet jij waar jouw 
knelpunten liggen én een gratis advies met hoe jij wel in je 
beste resultaat ooit komt en blijft!

Van darmklacht naar darmkracht
Een goedwerkend bioritme is bepalend voor je darmge-
zondheid. Ontdek binnen 5 minuten hoe je er voor staat en 
krijg gratis advies.

Even een paar korte dingen vooraf
De checklist kost je maximaal vijf minuten. Uiteraard vul 
je hem zo eerlijk mogelijk in ook al is dat misschien lastig 
en confronterend. Je wil een goed beeld krijgen van hoe je 
er voor staat. Dan helpt liegen tegen jezelf niet natuurlijk! 
Denk vooral niet te lang na over je antwoorden en volg je 
gevoel .bij het invullen van de vragen.

Je hoeft hem niet uit te printen. Alles gaat digitaal. Je kunt 
hem gewoon downloaden, invullen en opslaan. Vooral dat 
laatste niet vergeten.



WIST JE DAT JOUW BIOLOGISCHE KLOK DE 
CRUCIALE FACTOR IS IN DARMPROBLEMEN? 

En wist je dat er een optimale tijd is om te eten, te werken, 
of te sporten? Of zelfs om fruit te eten? 

Dit heeft allemaal effect op jouw darmgezondheid.

Wij mensen hebben een hoofdklok, ofwel een 24-uurs ritme 
genoemd, welke in onze hersenen zit en die voor ons de tijd 
bijhoudt. In de rest van ons lichaam, in bijna elk orgaan en in 
elke cel, zijn ‘miniklokken’ aanwezig. 

Al deze klokken worden aangestuurd door de hoofdklok. Die 
klok zorgt ervoor dat ons lichaam afgestemd blijft op de 24-
uurs cyclus van licht en donker buiten.

Met onze moderne leefstijl, met weinig daglicht, veel kus-
tlicht, continue stil zitten, de kachel aan te hebben, junkfood 
eten, raakt deze hoofdklok verstoord. Een verstoorde hoof-
dklok zorgt voor gezondheidsproblemen, en dus ook darm-
problemen.
Recent onderzoek wijst uit dat een verstoring van de bi-
ologische klok onze gezondheid, hormoonbalans, ener-
gieniveau, slaap en gemoedstoestand beïnvloedt. 



VRAAG 1: JE WORDT ELKE DAG ENERGIEK 
WAKKER
Uitleg: Je hebt elke dag voldoende energie om 
aan de dag te beginnen. Je wordt bijna altijd 
uitgerust en fit wakker met veel zin je in dag.  
Je hebt voldoende uren (7,5-9) geslapen.

VRAAG 4: JE HOUD REKENING MET DE 
HELDERHEID OP JE LAPTOP EN TELE-
FOONSCHERMEN. 
Uitleg: Je vindt het niet fijn om je computer- en/
of telefoonscherm op een hoge helderheid te 
hebben. Zeker ‘s avonds ga je zeker niet voor 
maximale helderheid. 

VRAAG 2: JE BENT IEDERE DAG MEER 
DAN 60 MINUTEN BUITEN
Uitleg: Je hebt voldoende daglicht nodig voor 
een goedlopende biologische klok en 
hormoonregulatie. Ook in de winter én ook als 
het bewolkt is. 

VRAAG 3: JE EET MAXIMAAL 4X PER DAG
Uitleg: Naast je drie hoofdmaaltijden eet je nog 
1 keer wat tussendoor. Wist je dat je lichaam 
anders niet voldoende tijd krijgt om te verteren 
en te herstellen? Er gaat nl veel energie 
verloren naar het verwerken van voeding. 

VRAAG 5: JE KIJKT NIET MEER OP EEN 
BEELDSCHERM NA 21.30
Uitleg: Je gebruikt je telefoon later op de avond 
niet meer en hij ligt ook niet in je slaapkamer. 
Ook Netflix valt hieronder!

VRAAG 6: JE HOUDT JE BEZIG MET 
MAALTIJDTIMING
Uitleg: Sla jij regelmatig je ontbijt over of eet 
nog na 20.00 ’s avonds? Dan is dit geen vinkje 
voor jou. Je biologische klok raakt in de war van 
eten op verkeerde momenten, ben jij je hier 
bewust van?



VRAAG 7: JE SPENDEERT 20 MINUTEN 
BUITEN TUSSEN 7-9 UUR ‘S OCHTENDS 
Uitleg: Fiets jij regelmatig naar je werk of breng 
jij je kinderen naar school wanneer het net licht 
is? Dan zit je goed. Dit ochtendlicht zet je 
hormoonhuishouding in de juiste versnelling. 
Ben jij nooit buiten ’s ochtends? Dan krijg je 
geen vinkje. En dit is een héél belangrijk vinkje.

VRAAG 10: JE GAAT BEWUST OM MET 
OMEGA 6 VETZUREN
Uitleg: Af en toe omega 6 vetten zijn 
prima, maar eet jij meer dan drie keer per week 
maïsproducten (taco’s, maïswafels), noten, 
plantaardige oliën en/of sojaproducten? Dan 
heb je hier geen vinkje. Let ook op palmolie! Dit 
zit in heel veel geproduceerde voedingspro-
ducten en is ook ontstekingsbevorderend.

VRAAG 8: JE EET GLUTENVRIJ, MAAR NIET 
GRANENVRIJ 
Uitleg: Je weet dat brood en rijst niet persé op-
timale voedingsmiddelen zijn. Maar wist je ook 
dat glutenvrije producten uit de supermarkt 
zoals maïswafels, glutenvrije koekjes en glu-
tenvrij brood je niet helpen naar optimale ge-
zondheid?

VRAAG 9: JE SPORT ALTIJD VOOR 19.30 
Uitleg: Van te laat sporten ga je minder goed 
slapen. Door het sporten komen namelijk 
stresshormonen vrij, die ons alert en wakker 
houden. Ook stijgt je lichaamstemperatuur. En 
ten slotte… ’s Avonds laat zijn er kunstlichten 
aan… allemaal zaken die jouw biologische klok 
in de war brengen!

VRAAG 11:  JE GEBRUIKT EEN BLAUW-
LICHT FILTER BRIL  
Uitleg: Veel mensen die veel op een comput-
erscherm moeten kijken zijn zich er al bewust 
van, wat kunstlicht doet voor je ogen en het 
effect op de rest van je lichaam. Bij bijna elke 
opticien zijn ze nu te verkrijgen. Blokkeer jij al 
blauw licht van schermen?



VRAAG 12: JOUW ONTLASTING LIJKT OP TYPE 4
Uitleg: no explanation needed



0-2 vinkjes: Jouw biologische klok is behoorlijk verstoord. 
Het is hierdoor logisch dat je last hebt van gezondheidsk-
lachten of deze zul je op korte termijn krijgen. Je hebt echt 
hulp nodig om aan de slag te gaan met de oorzaak van jouw 
klachten.

5-7 vinkjes: Niet zo best. Wanneer je deze score te lang 
hebt, zul je last krijgen van (chronische) gezondheidsklacht-
en.

8-9 vinkjes: Jouw biologische klok loopt niet optimaal, maar 
met wat aanpassingen kun je je deze snel verbeteren en je 
fitter voelen. 
 
10-12 vinkjes: Heel goed. Met jouw biologische klok lijkt 
niets mis! Keep up the good work!

DIT WAS DE CHECKLIST. GOED DAT JE HEM 
HEBT DOORGENOMEN. WE GAAN ERVAN UIT 
DAT JE ALLE VRAGEN HEBT DOORLOPEN EN 
NATUURLIJK OOK BEANTWOORD HEBT.

Hoeveel vinkjes heb jij?



BIJ ONS ZIJN KLACHTEN 
NOOIT CHRONISCH



BEN JE NIEUWGIERIG GEWORDEN EN WIL JE OOK KLACHTENVRIJ 
WORDEN?

Daar hebben we iets op bedacht. Laten we samen tijdens een consult 
ondekken hoe het met jouw darmgezondheid is. We brengen de oorzaak 
van jouw darmproblemen in kaart en geven je een advies op maat. 
We maken samen een plan hoe je verder kunt komen en ook of wij je 
daarbij kunnen helpen. 

Wij helpen je hier graag bij. Boek nu je  nu een afspraak via de 
onderstaande link.

KLIK HIER OM JE AFSPRAAK IN TE PLANNEN.

Uiteraard mag je ons ook mailen op info@yourhealthconcept.nl of bellen 
op 030 207 4250.

We wensen je een goedlopende biologische klok, want daar wordt 
tenslotte iedereen gelukkig van. 

Hartelijke groet,

Team Your Health Concept

https://www.yourhealthconcept.nl/call/
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