
Natuurgeneeskundig	  therapeut	  Wouter	  de	  Jong	  geeft	  advies	  
	  
Zuur-‐base	  -‐	  het	  gaat	  om	  balans	  	  
	  
Voor	  het	  goed	  functioneren	  van	  tal	  van	  lichaamsprocessen	  is	  herstel	  van	  de	  zuur-‐
base	  balans	  van	  ons	  lichaam	  essentieel.	  Onze	  Westerse	  leefgewoonten	  geven	  na	  
verloop	  van	  tijd	  lichamelijke	  verzuring,	  een	  situatie	  waarbij	  deze	  balans	  
verstoort	  is.	  Dit	  kan	  resulteren	  in	  tal	  van	  klachten	  en	  een	  kwakkelende	  
gezondheid.	  
	  
Wouter	  de	  Jong:	  “Juist	  de	  voedingsmiddelen	  die	  we	  over	  het	  algemeen	  niet	  zo	  veel	  
eten	  zijn	  basisch,	  zoals	  groene	  groenten	  en	  kruiden.”	  
	  
Zuren	  <	  pH=7	  >	  basen	  	  
	   	  neutraal	  
	  
Herstel	  pH	  waarde	  
De	  pH	  waarde	  wordt	  uitgedrukt	  met	  een	  getal.	  Een	  pH	  van	  zeven	  is	  neutraal,	  
lager	  is	  zuur	  en	  hoger	  is	  basisch.	  Juist	  de	  voedingsmiddelen	  die	  we	  over	  het	  
algemeen	  niet	  zo	  veel	  eten	  zijn	  basisch,	  zoals	  groene	  groenten	  en	  kruiden.	  
	  
Oorzaken	  van	  verzuring	  
-‐	  Slechte	  (Westerse)	  eetgewoonten	  
-‐	  Te	  weinig	  consumptie	  van	  fruit	  en	  (met	  name	  groene)	  groenten	  
-‐	  Overmatig	  alcoholgebruik	  en	  roken	  (nicotine)	  
-‐	  Overmatige	  suikerconsumptie	  
-‐	  Stress	  
-‐	  Te	  weinig	  nachtrust	  
-‐	  Geneesmiddelen	  
-‐	  Te	  weinig	  lichaamsbeweging	  of	  juist	  overmatige	  lichaamsinspanning	  
	  
Gevolgen	  
Verzuring	  geeft	  een	  steeds	  groter	  mineralentekort	  in	  ons	  lichaam,	  wat	  zorgt	  voor	  
een	  slechtere	  stofwisseling	  met	  diverse	  aandoeningen	  als	  gevolg.	  Dit	  kunnen	  
zijn:	  minder	  goede	  darmwerking	  (obstipatie),	  botontkalking	  (osteoporose),	  
vermoeidheid,	  spierkrampen,	  problemen	  met	  slapen	  en	  depressie.	  
	  
Praktische	  oplossingen	  
We	  zijn	  genoodzaakt	  voldoende	  groene	  groenten	  te	  eten.	  Echter	  is	  dit	  
makkelijker	  gezegd	  dan	  gedaan.	  Met	  supplementen	  die	  een	  hoog	  base	  gehalte	  
hebben,	  kun	  je	  de	  zuur-‐base	  balans	  optimaler	  op	  peil	  brengen.	  	  
Om	  snel	  alle	  cellen	  en	  weefsels	  te	  ontgiften	  bestaan	  er	  pH	  druppels.	  Door	  vijf	  
keer	  per	  dag	  een	  glas	  water	  drinken	  met	  vier	  pH	  druppels,	  kun	  je	  op	  krachtige	  
wijze	  het	  lichaam	  ontzuren.	  	  
Tevens	  zijn	  er	  capsules:	  drie	  capsules	  per	  dag	  heeft	  al	  een	  merkbaar	  effect.	  Ook	  
een	  eetlepel	  “greens”	  poeder	  levert	  een	  krachtige	  bijdrage.	  De	  groene	  stevia	  geeft	  
een	  zoete	  smaak	  aan	  de	  greens,	  waardoor	  deze	  goed	  te	  drinken	  is.	  
	  



Testen	  
Om	  er	  zeker	  van	  te	  zijn	  dat	  de	  zuur-‐base	  balans	  in	  orde	  is,	  kun	  je	  teststripjes	  
gebruiken.	  Daarmee	  meet	  je	  de	  pH	  waarde	  van	  het	  speeksel	  en	  de	  urine.	  	  
	  
Conclusie	  
Herstel	  van	  de	  zuur-‐base	  balans	  op	  een	  van	  de	  bovenstaande	  manieren	  is	  één	  
van	  de	  eerste	  en	  belangrijkste	  stappen	  om	  de	  algehele	  gezondheid	  te	  
optimaliseren.	  Dit	  heeft	  snel	  een	  verbeterde	  gezondheid	  en	  hogere	  weerstand	  tot	  
gevolg.	  


