Leven met een autoimmuun ziekte

#HOEDAN
Hoe doe jij dat? Is de vraag die ik het meest krijg. Ik ging van
altijd ziek naar marathonloper. En ik heb voor jou mijn
belangrijkste tips die je nu al kunt doen om je morgen beter te
voelen op een rij gezet!

MELANIE HARTOG
In dit e-book vind je tips over elk van de 3 pijlers die voor mij
van levensbelang zijn om een gezond en volwaardig leven te
leiden. En jij kunt dit ook!!

Leven met een auto-immuun ziekte, hoe doe je dat?
Het is de meest gestelde vraag die ik krijg en in dit boek krijg jij
mijn belangrijkste tips zodat je meteen aan de slag kunt.
Ik neem je even kort mee door mijn verhaal. Niet omdat ik het zo
graag vertel maar wel als inspiratie. Want dat wat ik doe dat kun
jij ook!

Op het moment dat ik dit
schrijf ben ik 40 jaar en heb ik
inmiddels 25 jaar de ziekte
van Crohn. Sinds 8 jaar heb ik
een stoma. Vanuit mijn visie
als Orthomoleculair
Therapeut hebben alle autoimmuun ziektes dezelfde
oorzaak dus denk nu niet
omdat jij een andere ziekte
hebt dat dit niet voor jou gaat
werken. Juist dit werkt voor
jou!
Ik moest zo onwijs lachen op deze foto omdat op het
moment dat hij gemaakt werd, ik me besefte dat ik mijn
buddhabuikje inhield. En dat is best raar als je de realiteit
wilt laten zien. Busted!

In de tijd dat ik mijn stoma kreeg was ik doodziek en leek niets
te helpen. Je moet je voorstellen dat ik elke dag pijn had,
continue diarree (op een goede dag hoefde ik maar tien keer
naar het toilet) en was altijd moe. Ik leefde op wit brood zonder
korstjes en Nutella, Nutridrink en cola. Als ik een topdag had
dan at ik patat. Op een dag was ik het zat en heb ik mijn leven
omgegooid. Ik deed dit toen alleen zonder ondersteuning en het
heeft mij jaren gekost om te komen waar ik nu ben.
Medicijn vrij, klachten vrij en fitter dan ooit. Ik heb inmiddels 3
marathons op mijn naam staan!
Geen zorgen ik heb echt niet de verwachting dat jij een
marathon gaat lopen ;-) En toen ik hiermee begon was dat mijn
doel ook niet.

Vanaf ongeveer mijn twintigste had ik
het gevoel dat ik ziek werd van iets
wat ik elke dag deed. Iets simpels zoals
tandenpoetsen. Nu weet ik dat het
juist de dingen zijn die ik elke dag niet
deed. En ik heb mijn leven opgebouwd
vanuit drie basis elementen die ik elke
dag toepas. Vanuit elk element ga ik je
tips geven in dit boek met daarbij de
uitleg waarom.

Na mijn eerste marathon in
amsterdam. Nog best fruitig
toch? En nu niet denken dat
ik een toptijd liep hoor ik
deed er 5 uur en 18 min over.
Maar ik ben er fucking trots
op!!!!

Deze drie basiselementen zijn voeding, beweging en
meditatie .
Ik zorg er altijd voor dat ik van elk element wat doe elke dag.
Dat hoeven geen grote dingen te zijn en dat hoeft ook niet
heel veel tijd te kosten. Neemt niet weg dat ik zelf wel veel tijd
investeer in mijn gezondheid omdat het voor mij het aller
belangrijkste is. Zonder mijn gezondheid kan ik niets en voor
mij is het dus geen optie om hier op te ‘bezuinigen’.

Laten we starten met meditatie.
Eén van de meest slopende dingen voor je lichaam is stress.
Mensen gaan hier letterlijk dood aan! En het is een ramp voor
je immuunsysteem en laat dat nu net je zwakke plek zijn. Ik
kan natuurlijk naar allerlei onderzoeken verwijzen maar zoek
voor de grap eens op
Google ‘gevolgen van stress op je lichaam’ je krijgt
honderdduizenden hits en die liegen er niet om. Stress
veroorzaakt enorme problemen.

Daarnaast helpt meditatie mij om 'on track' te blijven. Om elke
dag de keuze te maken voor een fit en gezond lichaam en dus
een volwaardig leven!
Dus hier komt hij
Tip 1
Elke ochtend voordat de hectiek van de dag begint ga ik even
zitten en zet ik de intentie van mijn dag neer en wat ik
daarvoor nodig heb. Dit is stap voor stap wat ik doe;
Ik ga zitten op een rustige plek. Bij voorkeur op mijn
meditatiekussen.
Ik haal even diep adem en laat daarna mijn adem zijn eigen
weg vinden. In gedachten volg ik hem. Voel hoe mijn borst en
buik op en neer gaan en hoe de lucht in en uit me stroomt.
Ik maak contact met mijn lichaam. Soms zijn het dingen die ik
van binnen voel maar je kunt ook gewoon voelen hoe je zit.
Waar maakt je lichaam contact met de ondergrond, je billen op
je kussen, waar zijn je benen ten opzichte van je lichaam, waar
rusten je handen?
Dan observeer ik welke gedachten er opkomen en zonder op
de inhoud in te gaan laat ik die gedachten ook weer voorbij
gaan. Soms gaan er hele boodschappenlijstjes en to do lijstjes
door mijn hoofd maar daar hoef ik niks mee te doen op dat
moment.

Daarna kies ik wat ik wil die dag. Een gezond en volwaardig
leven of een dag met plezier of wat het dan ook is wat voor jou
belangrijk is. En ik kijk wat ik ervoor nodig heb. Soms is het
moed of kracht, nee durven zeggen tegen dingen die slecht
voor me zijn (zoals koekjes bij mijn schoonmoeder).
Dat woord houd ik dan even in gedachten en ik voel wat dit
woord met me doet en hoe dat voelt om dat te hebben. Ik
adem dat woord als het ware in en alles wat ik niet nodig heb
die dag, meestal het tegenovergestelde van dat woord adem
ik uit.
En dan rond ik af en kan ik fris starten aan mijn dag.
Deze oefening kun je overal doen je hebt er niets voor nodig
behalve dan een paar minuten tijd. Dit kost mij niet meer dan
2 a 3 minuten.

Mediteren geeft mij rust, focus maar
het allerbelangrijkste het zorgt ervoor
dat ik echt contact heb met mijn
lichaam. Zonder die informatie ben ik
kansloos. Ik heb contact met mijn
lichaam nodig omdat het de hele dag
met mij communiceert. Me vertelt hoe
het met me gaat en wat ik nodig heb.
Of ik de juiste dingen heb gegeten en
of ik genoeg inspanning en
ontspanning heb gehad. En nog veel
meer!

Tip 2
Gedurende de dag maak ik altijd even een minuutje of twee vrij
om de SAM oefening te doen. Dit helpt om stress te
verminderen en om goed contact te krijgen met mijn lichaam. En
dat laatste is ongelofelijk belangrijk. Als je niet goed in je
lichaam zit dan is het ook moeilijk om te ontdekken waar je goed
op reageert en waar je minder goed op reageert. Dit is
belangrijke informatie en tegelijkertijd ook heel moeilijk. In
tijden van vermoeidheid en pijn zou je liever juist niet in je
lichaam zitten. Ik snap dat. Ik ken die tijden. Je probeert alles
wat naar voelt juist weg te drukken. Maar vergis je niet, je
lichaam communiceert de hele dag met jou en het is dus een
belangrijke bron van informatie. Zonder contact met je lichaam
weet je niet wat goed werkt voor jou en wat niet. Dit geldt
zowel voor de dingen die je doet als voor wat je eet!
Hier de oefening:
SAM staat voor Stop Adem Moment
Stop met dat wat je aan het doen bent. Leg even je werk neer en
stop.
Adem: volg je ademhaling. Voel hoe je rustig in en uit ademt
zonder er iets aan te hoeven veranderen.
Moment: hoe voel jij je op dit moment? Wat voel je in je lichaam
en waar?
Deze 3 stappen hoeven echt niet langer dan een minuut te
duren. En soms is het handig om jezelf er aan te herinneren om
het te doen door bijvoorbeeld een timer te zetten zodat je het
niet vergeet in de hectiek van de dag.

Je ziet het. Je hoeft echt niet uren lang op een kussen te zitten
in een onmogelijke lotushouding op een berg in de Himalaya.
Dit kost je enkele minuten en je zult er echt profijt van hebben.
Deze oefeningen heb ik mensen in vele meditatiecursussen
geleerd en ze zijn me nog steeds dankbaar. En ja, ik zou je
zeker aanraden om eens een meditatie of mindfulness cursus
te doen want daar heb je op termijn echt plezier van.
Beweging
Ik kan niet vaak genoeg zeggen dat bewegen van essentieel
belang is voor een gezond lichaam. Ooit lag ik uitgeput op de
bank. Te moe om overeind te komen om de afstandsbediening
te pakken. Er zijn gewoon dagen dat je zo uitgeput bent dat de
wekker uitdrukken al teveel is. Ik weet het en toch wil ik dat je
gaat bewegen.
Nee je hoeft niks heftigs te doen, echt geen marathon te lopen
maar je moet wel in beweging komen.Als je beweegt krijg je
daar meer energie voor terug dan je erin stop en daarnaast
helpt het je lichaam om voeding goed op te nemen.
Ik geef toe, de eerste keren dat ik weer echt ging bewegen (en
ik deed meteen teveel maar daarover straks meer) was ik
daarna helemaal stuk. Het is dus eerst investeren geblazen.
Wij denken dat wij energie krijgen van voeding. Maar voeding
is alleen de brandstof en om te kunnen verbranden moet je die
voeding gebruiken. Die verbrandingsmotor zet je aan door te
bewegen! Je spieren zijn de grootste opslagplaats voor
energie en die moet je dus ook gebruiken. Juist dit is de
uitdaging in periodes van ziekte want juist dan slinken je
spieren het hardst.

Nu zijn er twee dingen die heel belangrijk zijn dus hier
komen ze:

TIP 3
Houd het klein en op jouw niveau. Een blokje om lopen is
soms al heel wat. Wil je liever niet gezien worden (ik snap dat
van mijn eerste hardloopfiasco) download een app en doe wat
oefeningen in huis. Soms is dansend op muziek stofzuigen
meer dan voldoende.
Eén squat is beter dan nul dus wees trots op wat je wel hebt
gedaan. Maar doe het! En probeer grote spiergroepen te
gebruiken. Er is een 7 min workout-app en die vind ik heerlijk.
In een paar oefeningen pak je alle grote spiergroepen en heb
je een volledige workout. Maar houd contact met je lichaam.
Doe niet te veel en niet te weinig.
Kleine bonustip: als je overweegt toch naar een sportschool
te gaan zorg er dan voor dat ze goed snappen wat jouw ziekte
inhoud. Mijn ervaring met sportscholen is dat ze juist bij
mensen met een auto-immuun ziekte te veel en te zwaar
willen gaan. Een beetje spierpijn is ok maar als je twee dagen
ziek op de bank ligt is dat niet handig. De eerste keer dat ik
naar een sportschool ging hadden ze de verwachting dat ik
wel even 20 kilo kon drukken. De dag daarna lag ik ziek en
met koorts in bed. Dus spreek je verwachtingen naar een
sportschool goed uit en leg goed uit wat jouw conditie inhoud.

TIP 4
Beweeg voor het eten!
Ik zie heel vaak mensen in hun lunchpauze eerst eten en dan
gaan ze een wandeling maken. Ik wil je aanraden dat juist
andersom te doen. Je wilt namelijk eerst je oude brandstof
opmaken (bewegen dus) voordat je er nieuwe brandstof in
doet. Een lege maag en hongergevoel is eigenlijk maar een
half lege tank omdat je lichaam de energie heeft opgeslagen
in onder andere je spieren. Dus eerst je spieren gebruiken en
dan eten. Na het eten wil je juist rust hebben. Want je wil dat
je lichaam de tijd heeft om alle voedingstoffen eruit te halen.
Lekker uitbuiken dus.
Je lichaam kan heel veel tegelijk maar sommige processen
gaan beter als ze niet verstoord worden. Verteren is best een
klus voor je lichaam en je immuunsysteem dus geef je
lichaam de tijd om dat goed te doen.

Zo ziet een squat eruit. Je zou er een paar voor de maaltijd
kunnen doen. Maar je kunt ook een stukje wandelen of een
paar keer de trap op en af. Het hoeft niet ingewikkeld of
veel te zijn. Dus denk vooral niet te moeilijk.

Dit is mijn crossfitbox. Dit doe ik 2 a 3 keer per
week naast het hardlopen. Juist in crossfit zit
onwijs veel variatie in de bewegingen die je
maakt. En met sporten en bewegen is ook
variatie net als met eten heel erg belangrijk.
Daarnaast train ik hier alle grote spiergroepen
met name die van mijn buik en rug. En ja in het
begin is het intimiderend tussen al die fitte
mensen die met enorme gewichten gooien.
Maar ik voel me er meer thuis hier dan in een
gewone sportschool. Er is meer een
communitie gevoel. Dus zoek iets wat bij jou
past waar jij je prettig voelt maar wel je
grenzen opzoekt. Je moet ergens die cirkel
doorbreken en gewoon ergens starten. Thuis
of @thegym en jij rockt nu al want jij komt van
de bank en doet in ieder geval iets ;-)

Voeding
Nou daar kan ik wel een boek over schijven. Je voeding
bepaalt voor minstens 80% hoe jij je voelt. Ik durf te
wedden dat als we allemaal gezond zouden eten (maar
dan echt gezond) dat we dan dus ook 80% minder ziek
zouden zijn.
Ik weet het, dat is een heftige stelling en best
confronterend. Toen ik ontdekte hoeveel verschil mijn
voeding maakte was ik heel boos. Boos op mezelf, boos
op de wereld, boos op alle bedrijven die me met hun
mooie reclames en kreten op verpakkingen deden
geloven dat ik goed bezig was. Boos op mijn arts die er
geen aandacht aan gaf.
Nu help ik mensen zoals jij en ik elke dag met hun voeding
en dat is altijd maatwerk. Maar er zijn een paar dingen die
elke keer weer terug komen. De meest bekende
valkuilen. Dus die wil ik je meegeven zodat je die fouten
niet hoeft te maken.

TIP 5
Eet gevarieerd!
Als iemand bij mij op consult komt dan moeten ze een
eetdagboekje bijhouden. Zo weet ik wat hun patroon is. En
ik zie bijna altijd hetzelfde gebeuren. Mensen houden van
structuur en doen vaak en graag dezelfde dingen. Met eten
is dat net zo. We beperken ons tot een aantal gerechten en
houden ons daaraan. Op die manier zijn er mensen die al 20
jaar hetzelfde eten bij de lunch. Ok, misschien met een
beetje variatie maar je begrijpt vast de strekking wel. Kijk
eens eerlijk naar je eigen ontbijtritueel en je lunch. Wat zijn
nu eigenlijk de dingen die steeds terug komen? En hoeveel
gerechten maak je doorgaans als avondeten? Mijn ervaring
is dat mensen vaak 5 tot 8 gerechten goed kunnen en dit
steeds herhalen.
Probeer dus eens nieuwe dingen. Een ander ontbijtje, lunch
en avondeten. Doe inspiratie op er is zoveel te vinden op
internet. Ik post ook regelmatig nieuwe gerechten op mijn
website www.melaniehartog.nl

VS
wat valt op?

TIP 6
Beken kleur!
Ik zeg altijd tegen mensen eet 20 kleurtjes op een dag. Een
nee nu niet denken dat je al 6 kleuren op hebt met een handje
M&M’s want die wil je eigenlijk vermijden! Jammer he ;-)
Maar vooral groenten en fruit want daar zit lekker veel kleur
variatie in. Ik snap het: als je een soep maakt lijkt het één kleur
maar het gaat om de ingrediënten die erin gaan.
Het is een richtlijn om je eens kritisch te kijken naar wat je in
je lichaam stopt. Zo zie je ook op de plaatjes hierboven dat de
linker barst van de kleur en de rechter eigenlijk helemaal
dezelfde tint heeft.

TIP 7
Eet minder vaak!
Iedere keer als je iets in je mond stopt moet jouw
immuunsysteem keihard aan het werk om dat allemaal te
verwerken en ervoor te zorgen dat alles op de goede plek
terecht komt. En eigenlijk wil je dat je immuunsysteem af en
toe ook rust heeft zodat het tijd heeft om de cellen in je
lichaam op te ruimen. Veel ziekten komen voort uit te vaak
eten waardoor ons systeem vervuild. Drie maaltijden op een
dag is meer dan genoeg en als je in die maaltijden goed eet,
heb je geen snacks nodig. Vaker eten geeft je echt niet meer
energie! Een lichaam met een immuunsysteem wat goed
draait juist weer wel.

En natuurlijk eet je ook zo biologisch mogelijk, groenten en
fruit van het seizoen wat en goedkoper is en logischer (ananas
in januari is best gek als je in een land leeft waar het winter is
op dat moment). Eet geen bewerkte en geraffineerde dingen
dus geen pakjes en zakjes maar alles lekker vers, vermijd
lightproducten, margarine, en halfvolle producten. Ja ook als
je wilt afvallen ;-)

Ik ben ervan overtuigd dat jij je beter gaat voelen als je mijn
tips opvolgt. Eén van mijn motto’s is:
Eet je Beter!
En daar kies ik elke dag opnieuw voor. Ook als ik soms de mist
in ga. Want ja, ook ik zondig wel eens een keer. En daar geniet
ik dan ook extra van! Maar meteen daarna pak ik mezelf op en
kies ik opnieuw voor mezelf en voor een volwaardig leven
zonder te hoeven lijden door mijn ziekte.
Nooit denk ik: het komt morgen wel of maandag dan kan ik
nog even verder met zondigen. Er zijn geen excuses!
Voor inspiratie, motivatie en heerlijke recepten volg mij op
Facebook www.facebook.com/melaniehartog.nl/ of
instagram @melaniehartog.nl
Zo kun je 'on track' blijven en zien hoe ik mijn leven inricht
met een autoimmuun ziekte.

Dit alles neemt niet weg dat goed zorgen voor je lichaam altijd
maatwerk is. Als orthomoleculair therapeut ben ik altijd op
zoek naar de optimale situatie voor de persoon die bij me
komt. Dus mocht je meer willen weten of zijn deze tips niet
genoeg voor je en heb je het gevoel dat je er meer uit kunt
halen neem dan contact met me op.
En soms is een consult net iets teveel van het goede. Dat snap
ik heel goed! Daarom doe ik vaak ook leuke workshops
waarbij we samen, in een kleine groep, gezond eten maken en
ongedwongen kunnen praten over je gezondheid.
Kijk eens op mijn website www.melaniehartog.nl en ontdek
wat bij jou past.
Liefs Melanie
info@melaniehartog.nl

