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Het verhaal van Suzan

van klassieke 
dieetleer naar 
totaalaanpak met 
meer duiding

Hopen medicatie
Op haar drieëntwintigste had Suzan last 
van terugkerende schimmelinfecties. Dit 
duurde wel een jaar. Enkele jaren later 
kwamen er een heleboel gezondheids-
klachten bij. Het ging toen vooral over 
spierstijfheid en spierkrampen maar ook 
spijsverteringsproblemen. Suzan had 
regelmatig buikloop tijdens het sporten, 
buikkrampen en een opgeblazen gevoel. Ze 
was ook vaak extreem moe. 

Alsof ze nog niet genoeg klachten had, 
kreeg ze er ook nog een aantal tekenbeten 
bij, met een blijvende ontstekende wonde 
aan haar voet als gevolg. Daarvoor moest 
ze zware antibiotica nemen. Ze kreeg ook 
eens een antibioticakuur voorgeschreven 
tegen een vervelende parasiet. En ze nam 

daarnaast ook al verschillende voedings-
supplementen. Medicatie was haar dus 
allesbehalve vreemd. 

Een negatieve spiraal
Suzans gezondheidsklachten hadden naast 
een fysieke ook een grote emotionele 
impact. Ze is zelf diëtiste van beroep en 
werkt regelmatig rond beweging, afslanken 
en gezonde voeding. Toch begon ze zich 
af te vragen of haar overtuigingen over 
gezonde voeding wel klopten. Suzan kon 
haar opgeblazen buik en tekort aan energie 
bij het sporten niet rijmen met de klassieke 
dieetleer. 

Door haar opgeblazen buik geraakte ze niet 
meer in haar kledij. Daardoor bleef ze liever 
thuis om heel de dag op de zetel te liggen. 



320

Ze bleef maar buikklachten hebben en last 
van hoofdpijn en extreme vermoeidheid. 
Soms voelde ze zich zo slecht dat ze al haar 
consultaties moest afbellen. Als perfectio-
nist had ze het daar erg moeilijk mee en 
kwam ze in een negatieve spiraal terecht. 
Dit zorgde dan weer voor 
impulsieve eetbuien 
die het probleem nog 
verergerden. 

Een lichtpuntje 
Haar eetbuien maakte 
dat ze nog obsessiever 
ging sporten. Daardoor 
kreeg ze tal van bles-
sures. Hiervoor zocht ze 
de hulp van een oste-
opaat. Die verwees haar 
door naar een craniosa-
craal therapeut. Dit bleek een eerste stap op 
Suzans weg naar genezing. Het dwong haar 
namelijk om zichzelf beter te leren kennen, 
voor zichzelf op te komen en te doen wat 
haar lichaam haar probeerde te vertellen. 

Ze ging dus iets minder hardnekkig sporten 
en ook op een andere manier. Wanneer 
ze moe werd, kroop ze wat vroeger in bed 
met een goed boek. Soms nam ze na een 
lange, vermoeiende werkdag eerst een 
ontspannend bad voor ze spontaan voor 
de tv kroop. Ze nam ook gemakkelijker een 
stap terug om aan haar eigen genezings-
proces te werken terwijl ze anders zonder 
nadenken had doorgewerkt. 

Zoeken naar verlossing
Suzan bleef zoeken naar een manier om 
permanent van haar klachten verlost te zijn. 
Ze ging praten met mensen in haar omge-
ving die gelijkaardige klachten hadden. Eén 
van die mensen stuurde haar in de richting 

van de complementaire 
geneeswijzen. Suzan 
keek aanvankelijk nog 
met argwaan naar de al-
ternatieve geneeskunde. 
Ze verwachtte nog steeds 
dat een pilletje de oplos-
sing zou bieden voor al 
haar ongemakken. Maar 
langzaamaan ging ze 
meer open staan voor 
een alternatieve aanpak. 

Zo zette ze haar zoektocht 
op het internet verder en 

volgde ze een aantal online opleidingen. Ze 
nam ook contact op met professionals die 
zich meer richtten op het aanpakken van 
de oorzaak van haar problemen. Maar ze 
vond die opleidingen vaak te enggeestig. 
Het struikelblok van emotioneel eten werd 
nauwelijks vermeld. 

Er werd vooral gefocust op wat ze wel of 
niet mocht eten, maar er was weinig ruimte 
voor het emotionele aspect. Emo-eten 
vermijden door los te laten en voldoende 
rust en ontspanning te nemen, kwam 
zelden aan bod. Toen Suzan verder zocht 
naar aanvulling op die opleidingen, kwam 
ze uiteindelijk bij Christel terecht, die hier 
wél voldoende aandacht aan besteedde. En 

“Als perfectionist 
had ze het daar 

erg moeilijk mee 
en kwam ze in een 
negatieve spiraal 

terecht.”
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dat was nog maar een mespuntje van de 
totaalaanpak die zij te bieden had.

Verschillende artsen
Eerst ging Suzan met haar klachten gewoon 
op consultatie bij de huisarts, later bezocht 
ze ook een orthomoleculair arts en een 
aantal homeopaten. Het was een zoektocht 
naar een arts die haar klachten serieus nam 
en het volledige plaatje kon zien. Ze vond 
ook dat ze vaak niet 
voldoende antwoorden 
kreeg. 

Zo moest ze van de 
ene arts supplementen 
nemen maar werd er 
nooit gezegd waarom of 
hoelang. Een andere arts 
zei dan weer dat ze meer 
moest ontspannen maar 
begreep niet dat het net 
haar gezondheidstoe-
stand was die haar zoveel 
stress op de hals haalde. 
Suzan werd ongeduldig 
en gefrustreerd. Ze had 
meer duiding nodig, 
zeker vanuit haar we-
tenschappelijke achtergrond. Ze wilde niet 
gewoon advies opvolgen zonder verklaring. 

Meer duiding
Toen Suzan startte met 3-isOne ontdekte ze 
een volledig traject dat veel theoretische 
bagage meegaf. Ze had heel wat onderzoek 
gedaan en vond goede opleidingen in 
Nederland, maar die grote verplaatsing was 

voor haar niet haalbaar. Uiteindelijk vond 
ze in 3-isOne een degelijke en uitgebreide 
opleiding in België waarin verschillende 
aspecten van gezond leven de revue pas-
seerden. Een half jaar voor de start van haar 
opleiding had ze van Christel al alle infor-
matie gekregen en was ze overtuigd van de 
meerwaarde van haar aanpak. Ze ging toen 
ook bij een arts die Christels traject kende. 
Dat was een pluspunt!

Een echte leerschool
Het 3-isOne traject is 
voor Suzan een enorme 
leerschool geweest. Het 
heeft haar vooral zelfbe-
wuster gemaakt. Haar 
verteringsproblemen 
zijn nog niet helemaal 
opgelost, maar op dit 
vlak heeft het traject wel 
wat rust gebracht. Ze 
weet nu welke zaken ze 
beter kan eten zodat ze 
minder last heeft en ze 
heeft meer geduld om 
haar lichaam de kans te 

geven om zichzelf te helen. Vroeger zou ze 
wellicht allerlei behandelingen door elkaar 
hebben geprobeerd. Nu weet ze dat dat ze 
het gewoon tijd moet geven. 

Op mentaal vlak heeft het traject haar al 
verder gebracht dan haar therapeuten haar 
wilden krijgen. Alleen kreeg ze van hen 
nooit de concrete handvaten aangereikt die 
3-isOne wel aanbood. Het traject deed haar 

“Ze nam ook 
gemakkelijker 

een stap terug om 
aan haar eigen 

genezingsproces 
te werken terwijl 
ze anders zonder 

nadenken had 
doorgewerkt.”
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ook alle kennis die ze ooit via de klassieke 
dieetleer had opgedaan in vraag stellen. 

Suzan moest helemaal 
opnieuw beginnen en 
had daardoor het gevoel 
dat ze er weer alleen 
voor stond. Ze kon hier-
over niet van gedachte 
wisselen met collega’s 
of hen om raad vragen. 
Dat komt omdat er nog 
heel veel scepsis heerst 
over deze complementaire werkwijze onder 
diëtisten. Bijgevolg is Suzan zich steeds 
meer gaan omringen met gelijkgezinde 
gezondheidsprofessionals. 

Nog niet afgewerkt
Jammer genoeg heeft Suzan haar traject 
door persoonlijke hindernissen nog niet 
volledig kunnen afwerken. Maar ze is 
wel erg tevreden met alles dat het haar 
in tussentijd al heeft bijgebracht. Tijdens 
de reinigingsfase had 
ze bijvoorbeeld nog 
problemen met het 
aspect ‘voelen’ van het 
traject. Ze neigde zich in 
zichzelf te keren en haar 
gevoelens uit te scha-
kelen. Dan wist ze dat ze 
goed op weg was naar 
weer een eetbui waar ze 
achteraf spijt van zou hebben. 

Maar later in het proces leerde ze deze 
momenten herkennen en haar gevoelens 

beter ervaren. Ze ging ook vaker naar een 
yogales of een therapeutische massage 

om haar emoties losser 
te maken. Nu probeert 
ze wekelijks een sessie 
yin yoga te volgen en 
in het weekend te gaan 
wandelen om haar hoofd 
leeg te maken. Ze plant 
meer rust in en doet 
minder aan sport. Wel 
neemt ze dagelijks de 

fiets naar het werk, gaat wekelijks wandelen 
en boksen of zwemmen. Dat lijkt haar wel 
voldoende beweging. En ze doet het enkel 
nog wanneer ze er echt zin in heeft. Daar-
door heeft ze meer tijd voor andere dingen, 
zoals voor zichzelf zorgen. 

De tussenstand
Suzan is intussen verlost van de meeste 
van haar medicijnen. Eentje neemt ze er 
nog: een dat ze al neemt zolang ze zich 
kan herinneren en dat ze echt nodig heeft. 

Ze is ook gestopt met 
de pil, omdat ze zoveel 
mogelijk wil luisteren 
naar haar eigen lichaam 
in plaats van het te con-
troleren met medicatie. 
Toch vreest ze dat haar 
spijsverteringsklachten 
te diep geworteld zijn 
om via deze weg volledig 

op te lossen. 

Tijdens de opleiding moest Suzan een 
proefpersoon begeleiden die er inmiddels 

“Ze had meer 
duiding nodig, 

zeker vanuit haar 
wetenschappelijke 

achtergrond.”

“Ze neigde zich in 
zichzelf te keren en 
haar gevoelens uit 

te schakelen.”
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veel beter aan toe is. Mentaal heeft zij ook 
meer rust gevonden en haar spijsvertering 
werkt intussen ook veel beter. Zelf denkt 
Suzan dat ze misschien 
nog niet helemaal klaar 
is voor 3-isOne. Ze voelt 
zich wel veel sterker dan 
voor het traject en ze wil 
heel graag de reinigings-
fase hervatten binnen 
een aantal maanden. Zo 
kan ze toch haar oplei-
ding afwerken. 

Een grondige aanpak
Ze zou het 3-isOnetraject zeker aanraden 
aan anderen. Het lijkt haar voor mensen 
met lichte verteringsproblemen, energie-

problemen en overgewicht een heel goede 
uitweg. Het gaat immers verder dan de 
klassieke dieetleer waarbij vaak enkel de 

gevolgen worden aange-
pakt. Deze totaalaanpak 
richt zich vooral op de 
oorzaken. 

Het 3-isOnetraject 
vraagt om een complete 
mentaliteitsverandering, 
wat niet evident is. Maar 
eens je je levensstijl 
volledig hebt aangepast, 

komen er heel veel positieve veranderingen 
op je weg. Deze methode besteedt ook veel 
aandacht aan zelfzorg. Dit kom je in weinig 
gelijkaardige opleidingen tegen en al zeker 
niet in de klassieke dieetleer. 

“Dit kom je in 
weinig gelijkaardige 
opleidingen tegen 

en al zeker niet in de 
klassieke dieetleer.”

Suzan Hautekeete


