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Als ik het kan, kun jij het ook!

Tegenwoordig ben ik behoorlijk fit en vitaal, maar dat was ooit heel anders.
Toen lag ik onder in een diepe put van pijn, ongemak en ellende.

Jarenlang had ik last van fibromyalgie en liep ik op mijn tenen om op de
been te blijven. Om gewoon naar mijn werk te gaan en alle sociale
verplichtingen te vervullen. Terwijl het eigenlijk helemaal niet goed met me
ging. Zeg maar rustig ronduit slecht! 

Via de huisarts, internist en reumatoloog kwam ik eigenlijk niet veel verder,
behalve dan het label fibromyalgie (joepie...). Eigenwijs als ik ben nam ik
geen genoegen met ‘Leer er maar mee leven’ en een flinke doos pijnstillers.
Tijdens mijn eigen ‘reis’ ontdekte ik dat je kunt samenwerken mét je
lichaam in plaats van tégen allerlei symptomen. 

Voeding was daar een essentieel onderdeel van! Ik hoop je tijdens deze
Feniks Food training te inspireren om je eetpatroon eens onder de loep te
nemen. En om op een eenvoudige manier te ervaren hoe groot het verschil
kan zijn als je anders gaat eten. 

Klachtenvrij leven, bruisen van energie en gewoon goed slapen zijn
belangrijke ijkpunten van een goede gezondheid. Wat mij betreft is
gezondheid veel meer dan de afwezigheid van ziekte. Vitaliteit is 
essentieel om optimaal van je leven te kunnen genieten. 

Ik ga je laten zien hoe simpel en eenvoudig je voeding 
kunt toepassen om je gezondheid te verbeteren.

Heel veel plezier en succes! 

ESTHER BARKEY
Feniks Vitaal
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WAAROM OERSTERK ETEN?
De moderne mens is 'pas' 200.000 jaar oud. In de evolutie
is dat slechts een flits. Onze genen zijn nog grotendeels
gelijk aan de allereerste oermens. Alleen onze omgeving
is in een sneltreinvaart veranderd, zeker na de landbouw-
en industriële revolutie. 

Ter vergelijking, we zijn ook voor 98% verwant aan
chimpansees. Heb je ooit een chimpansee op de bank
zien liggen Netflixen met een zak chips? Nee he? Dit is
eigenlijk precies het probleem, we leven een onnatuurlijk
leven met teveel prikkels en worden continu verleid tot
het maken van de verkeerde keuzes als het aankomt op
voeding.

Om te overleven had de oermens een voorkeur voor zoet
en vet eten, omdat dit veel energie geeft. Maar in de
moderne maatschappij kennen we geen voedselschaarste
en werkt dit instinct in ons nadeel. Verkeerde voeding
zorgt voor overgewicht en kan leiden tot welvaartziekten,
waaronder hart- en vaatziekten, diabetes type II,
Alzheimer en vele andere. 

Tijd om het tij te keren! 



VOEDSELPIRAMIDE
Hieronder zie je twee piramides. De traditionele voedselpiramide is afgeleid van de Schijf
van Vijf van het Voedingscentrum. Je ziet dat hier het grootste deel van het
voedingspatroon bestaat uit brood, pasta en zetmeel (snelle koolhydraten). 

Als je dit soort veel producten eet zorgt dit voor grote pieken en dalen in de je
bloedsuiker balans, waardoor je sneller trek krijgt en blijft eten. 

Bij de oer-voedselpiramide zie je dat het grootste deel van het menu bestaat uit gezonde
eiwitten en vetten. Deze zorgen voor een stabiele bloedsuikerspiegel, meer verzadiging
en de juiste bouwstoffen. 

Eiwitten en vetten omvatten het grootste deel van de piramide. In het middelste deel zie
je bij beide piramides groente en fruit staan, maar qua hoeveelheid zit hier een groot
verschil. Er zijn maar weinig mensen die voldoende groente binnen krijgen, uit onderzoek
is gebleken dat de gemiddelde Nederlander slechts 113 gram groente en fruit per dag
binnen krijgt. Het voedingscentrum (traditionele voedselpiramide) adviseert 250 gram
per dag. 

Bij een OERsterk voedingspatroon gaan we uit van 500 gram groente/fruit per dag,
omdat dit het dichtst staat bij het voedingspatroon van de oermens. Van origine eten we
voornamelijk plantaardig, aangevuld met noten/zaden, vlees en vis. 



OERSCHIJF
Hieronder zie je een vergelijking tussen het voedingspatroon van de jager/verzamelaars
(zoals oermensen ook wel worden genoemd) en het moderne, Westerse voedingspatroon. 

Wat opvalt is dat vroeger koolhydraten, eiwitten en vetten ongeveer gelijk verdeeld
waren in ons voedingspatroon. In het Westerse voedingspatroon zie je dat er in
verhouding veel meer (bewerkte) koolhydraten en (bewerkte) vetten worden gegeten en
minder aandacht is voor eiwitten.

Wat verder opvalt is dat ons huidge voedingspatroon eigenlijk pas 2 generaties oud is.
Dat is veel te 'nieuw' voor onze genen, onze genen zijn hier dus nog niet op aangepast.
Genen veranderen gemiddeld slechts 1% per miljoen jaar. 

Als je je dit realiseert is het logisch dat onze Westerse voedingspatroon vol met bewerkte
koolhydraten en geraffineerde voedingsmiddelen zorgt voor gezondheidsproblemen en
overgewicht. Onze spijsvertering is er simpelweg niet op gemaakt en kan feitelijk niet
zoveel met deze kunstmatige voeding. 



OERSCHIJF

Een OERsterk voedingspatroon bestaat uit zoveel mogelijk onbewerkte, pure en bij
voorkeur biologische producten. Zo biedt je je lichaam de juiste voedingsstoffen, met de
juiste macro- en micronutriënten kun je eventuele voedingstekorten oplossen en allerlei
lichaamsprocessen herstellen. 

Een OERsterk voedingspatroon zorgt voor verlichting van  gezondheidsklachten. Of het
nu gaat om wat kilo's te verliezen of aan te komen, minder last te hebben van
spierkrampen, darmklachten of eczeem. 

Let food be thy medicine and medicine be thy food (Hypocrates)

Met voeding kun je zelf invloed uitoefenen op bijvoorbeeld pijn- en
vermoeidheidsklachten, maar dit werkt beide kanten op! Westerse voeding kan je
klachten enorm aanwakkeren, hierbij zijn gluten, suiker en lactose (uit dierlijke zuivel)
vaak grote boosdoeners. 

Andersom zul je merken dat als je deze producten zoveel mogelijk laat staan en meer
oervoeding gaat eten, dat je klachten dan na verloop van tijd minder (heftig) worden. 

Vanuit de OERsterk filosofie werken we met de OERschijf, die veel beter aansluit bij ons
natuurlijke voedingspatroon (zie voorgaande). De hoeveelheden koolhydraten, eiwitten
en vetten zijn meer gelijkmatig verdeeld en komen uit biologische, onbewerkte bronnen. 



OERSCHIJF

Soms kun je in het begin wat extra klachten krijgen, omdat het lichaam moet wennen aan
de nieuwe voeding. Maar dit is meestal tijdelijk. 

Je darmflora is na ongeveer 2 tot 3 weken aangepast op je nieuwe voedingspatroon. 

Daarna zouden de klachten langzaam af moeten nemen. Het uiteindelijke resultaat is
afhankelijk van je totale leefstijl, dus niet alleen voeding maar ook ontspanning,
beweging en mindset. 

Want ook al zou je 100% OERsterk eten, als je last hebt van chronische stress of een
ongezonde leefomgeving dan zal het resultaat minder zijn dan dat je op alle fronten je
leefstijl aanpast. Daar kom ik later nog op terug.



OPDRACHTEN MODULE 1

allerlei pakjes-en-zakjes producten (Knorr, Calvé, 
producten met een lange ingrediëntenlijst, waarvan je de helft niet eens uit kunt
spreken 
bewerkte producten 
'snaaizooi'

Om deze week 3 x een gezond ontbijtje te maken (bv smoothie met boerenkool,
bananen pannenkoekjes en een omelet met gerookte zalm en avocado).
Ben jij een echte pasta addict? Vervang dan je tarwe pasta door courgetti of pompoen
sliertjes of kies voor teff of boekweitpasta.
Schiet de lunch er regelmatig bij in? Zorg dan voor 3 x een verantwoorde lunch deze
week (bv een goed gevulde soep of een maaltijdsalade).

Tijd om in actie te komen. Om ruimte te maken voor nieuwe dingen is het handig om
eerst afscheid te nemen van het oude. Daarom heb ik een mooie opdracht voor je om mee
te starten.

Opdracht 1
Om met een schone lei te beginnen, mag je deze week je koelkast en voorraad kast gaan
uitmesten. Gooi alles wat niet binnen een gezond oervoedingspatroon weg en houd de
pure producten over. Denk hierbij aan:

Krijg je accute kortsluiting van deze opdracht? Niet nodig, besef je dat je oerbrein niet zo
houdt van verandering. En dat die daarom in de weerstand gaat. Hoef je je niks van aan
te trekken. Shut the b*tch up en pak die verantwoordelijkheid, uit liefde voor jezelf!

Als deze opdracht te groot voor je voelt, kun je er ook voor kiezen om de aankomende
week elke dag 5 dingen weg te gooien die niet meer bij jouw 2.0-versie passen.

Oh.. en ik zie graag een foto van jouw 'score' voorbij komen :). 

Opdracht 2
Ga experimenteren in de keuken. 

Je hoeft niet direct je complete voedingspatroon om te gooien, het is veel beter voor een
duurzaam resultaat om dit stap voor stap te doen. Begin met kleine, makkelijke stappen
en bouw dit langzaam op. Kies wat bij jou past, het hoeft niet allemaal tegelijk.

Kies bijvoorbeeld:

Om je op gang te helpen heb ik een paar handige checklists voor je toegevoegd als bonus!
Deze vind je terug bij de downloads. 

En vind je het lastig om zelf geschikte recepten te kiezen? Bestel dan hier het complete
'OERsterk Eten Inspiratie-pakket', met magazines vol recepten voor ontbijt, lunch, diner
en soepen met 50% korting.

https://oersterk.nu/product/oersterk-eten-inspiratiepakket-e-book-pakket/ref/19/?campaign=Onlinetraining

