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Het verhaal van Carine 

Een lijdensweg 
met een goede afloop 

Van kleins af aan 
gezondheidsproblemen
Carine kampte al van kleins af met talloze 
gezondheidsklachten. Haar verhaal begon 
al in mineur toen ze als éénjarige in het 
keldergat viel en stuipen kreeg als gevolg 
daarvan. Ze kreeg niet alleen alle kinder-
ziekten maar een aantal daarvan, zoals 
geelzucht, zelfs meerdere keren. Ook was 
ze vaak moe en had ze het constant koud, 
waardoor ze meestal ergens in de buurt van 
een radiator of kachel te vinden was. 

Als tienjarige had ze problemen met haar 
urinewegen. Ze had gemakkelijk last van 
urineverlies en dat was natuurlijk vaak 
het onderwerp van spot in de klas. Daar-
naast ondervond ze ook vaak echt hevige 
pijnscheuten. Toen röntgenfoto’s niet veel 
licht wierpen op de zaak, concludeerde 
de huisdokter maar dat de hardnekkige 
pijnen waarover ze sprak een manier waren 
om thuis te kunnen blijven van school. 
Gelukkig besloot haar moeder wel om het 
verder te laten onderzoeken en bleek in het 

ziekenhuis dat haar nier op springen stond 
als gevolg van een zware nierinfectie. 

Van het ene dieet naar het andere
Toen deze situatie onder controle was, 
kreeg Carine last van constipatie. Tevergeefs 
probeerde ze diverse medicatie en homeo-
pathische middeltjes uit. Ze had eveneens 
last van overgewicht en werd zonder veel 
succes op dieet gezet. Op school werd ze 
daar ook nog eens mee gepest. 

Rond haar 18de wilde ze model worden. 
Om dat doel te bereiken zette ze zichzelf 
twee jaar lang op een dieet van rijstwafels, 
groene appels en sesamrepen. Vreemd 
genoeg verdwenen een groot deel van 
haar klachten toen wel. Nochtans kwam 
haar menstruatie zelden door. Volgens 
haar gynaecoloog was dit geen reden tot 
ongerustheid. 

Tussen haar 20ste en 30ste was het moeilijk 
rondkomen en werkte Carine zich te pletter. 
Dit had natuurlijk geen positieve impact 
op haar gezondheid. Ze werd jarenlang 
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zonder resultaat van de ene dokter naar de 
andere gestuurd. Rond haar 30ste kreeg ze 
de diagnose CVS. Dat kwam hard aan. Op 
aanraden van een vriend besloot Carine 
een aantal complementaire geneeswijzen 
te verkennen. Ze ging ten rade bij een 
dokter die in Nederland een praktijk was 
begonnen. Die constateerde dat Carine 
allergisch was voor gluten. Carine werd voor 
de zoveelste keer op dieet gezet en deze 
keer viel het haar extra zwaar, want ze at ei-
genlijk enkel brood, kaas en ontbijtkoeken. 
Maar het deed haar wel voor het eerst 
beseffen dat voeding een grote rol speelt in 
je gezondheid. 

Stress en vermoeidheid
Het glutenverhaal fascineerde Carine 
eigenlijk wel. Ze had er voordien nooit over 
gehoord. Dus ging ze zich wat verdiepen 
in de effecten van gluten op het lichaam. 
Zo kon ze, door gluten te vermijden, een 
tijdlang weer beter functioneren… tot de 
volgende klacht weer kwam opdagen. 

Deze keer had Carine pijn in haar heup 
en rug. Ze had ook ontzettend veel last 
van vermoeidheid. Na een hele reeks 
onderzoeken konden de dokters weer niets 
vinden. Dit zorgde voor heel wat frustraties 
en dat maakte het alleen maar moeilijker 
om haar glutenvrij dieet vol te houden. Toch 
bleef ze doorzetten, want ze had het gevoel 
dat dit een stap in de juiste richting was. Ze 
bleef zichzelf ook aansporen om verder te 
gaan uit angst dat haar lijf het voor bekeken 
zou houden. Misschien zou ze dan niets 
meer kunnen. 

Nadat haar werkgever ook had gezien dat 
het zo niet meer verder kon en hij haar naar 
een dokter stuurde, werd ze een maand op 
ziekteverlof gezet. Maar rust vond ze niet 
echt tijdens deze periode want haar moeder 
werd toen heel erg ziek en Carine nam 
palliatief verlof om voor haar te zorgen. 
Ze had het zwaar, maar dat kon ze haar 
zieke moeder niet laten merken. Na haar 
overlijden bleef ze nog een maand thuis 
om alles te verwerken. 

Terug aan de slag?
Carine liet zich in tussentijd nog een aantal 
keer onderzoeken maar de conclusie van 
elke arts kwam er altijd op neer dat het 
‘tussen haar oren zat’. Het leek na een tijd 
wel giswerk geworden. Uiteindelijk werd 
ze onderworpen aan een reumatest die 
gelukkig negatief bleek te zijn. Maar het 
goed rapport waarop Carine had gehoopt, 
kreeg ze niet. Nochtans scoorde ze 16/18 
op een fibrotest. Ze kreeg dus de diagnose 
fibromyalgie en werd doorgestuurd naar 
het AZ Monica. Daar kwam ze op een lange 
wachtlijst te staan…

Terug gaan werken zat er dus voorlopig niet 
in voor Carine. Ze hield er goede moed op, 
want als ze flink zou rusten, zou ze volgens 
de dokters na een maand weer aan de 
slag kunnen. Maar een maand werd twee 
maanden en twee maanden werden meer 
dan vijf jaar.

Knobbeltjes…
De eerste maanden stopte Carine met al 
haar activiteiten en probeerde ze vooral 
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te rusten. Daarna startte ze op haar eigen 
tempo weer stilaan met haar zelfstandig 
bijberoep. Maar haar lichaam sputterde 
weer flink tegen. Haar arts en psychologe 
volgden de klachten goed op maar konden 
niet vermijden dat ze gingen spreiden. Ca-
rines lichaam kwam steeds vaster te zitten. 

De jaarlijkse controle bij de gynaecoloog 
bracht ook geen goed nieuws. Daarbij werd 
in elke borst een knobbeltje geconstateerd 
en een metastase in de baarmoeder. Bij een 
volgende controle bleken de knobbeltjes 
in de borst stabiel gebleven, maar in de 
baarmoeder kon men intussen al twee 
gezwelletjes ontwaren. Opnieuw leek de gy-
naecoloog er vrij gerust in. Carines spiraal 
zou de groei van die gezwelletjes wel in 
toom houden. Maar Carine was allesbe-
halve gerustgesteld, wetende dat er wel wat 
kanker in de familie zat. 

Een zieke zelfstandige
Het professioneel leven van Carine was een 
constante strijd. Ze werkte gedeeltelijk in 
loondienst maar voor een groot deel op 
zelfstandige basis. Daarom bleef ze vaak 
doorwerken, ook als ze niet meer kon. ’s 
Avonds viel ze in de zetel in slaap. Die 
routine hield ze aan tot haar lichaam het 
volledig opgaf. Dit had een enorme impact 
op haar leven, ook sociaal. Carine schaamde 
zich voor haar toestand en probeerde die te 
verbergen voor de buitenwereld. Maar lang 
hield ze dat niet vol. 

Als zelfstandige kun je je nog verstoppen 
tussen je vier muren, maar haar situatie 

verzwijgen voor haar collega’s en baas in 
haar job in haar job bleek pas echt een 
uitdaging. Het was niet verbazingwekkend 
dat haar baas haar na een tijd zelf naar 
de dokter stuurde die haar vervolgens 
rust voorschreef. 

Een eindeloze zoektocht
Het leven van Carine was een eindeloze 
zoektocht naar een stabiele gezondheid. 
Het glutendieet was het enige geweest 
dat haar op weg had gezet. Carine haalde 
steeds meer kennis uit boeken over 
gezonde voeding en het compulsief lezen 
van de etiketten van voedingswaren om 
gluten te vermijden. Voor haar sociaal leven 
bleek dat een uitdaging, want gezellig gaan 
eten bij vrienden was altijd een probleem. 
Uiteten was ook niet vanzelfsprekend. 
Gelukkig kreeg ze wel wat steun van haar 
omgeving. Toen ze een keer met 15 per-
sonen op restaurantbezoek gingen en de 
kelner Carine begon te bespotten nadat 
ze iets glutenvrij vroeg, is heel de groep 
opgestaan en vertrokken. 

Opleidingen voedingsdeskundige
Glutenvrij eten was een uitdaging maar 
hield Carine wel op de been. Dit wakkerde 
eens te meer haar interesse aan in gezonde 
voeding. Door die interesse begon ze een 
opleiding orthomoleculaire consulent en 
orthomoleculair nutritionist. Daardoor 
ging ze inzien hoe ze al die tijd haar eigen 
lichaam uit balans had gebracht. 

Tijdens haar zoektocht naar meer kennis 
kwam ze op de website van Christel terecht 
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en las ze een aantal van haar blogs. Carine 
was geprikkeld door haar kennis en belde 
haar op met de vraag of ze ook opleidingen 
gaf. Maar Christel gaf aan daar nog niet 
aan toe te zijn. Een aantal jaren later liep 
Carine Christel nogmaals tegen het lijf en 
stelde ze haar vraag opnieuw. Toen had een 
opleiding al meer vorm gekregen maar 
werd ze toch nog een jaartje on hold gezet. 
Maar een jaar later werd 
Carines geduld eindelijk 
beloond en startte ze een 
traject bij Christel. 

Het 3-isOnetraject:  
een valse start
Toen Christel helemaal 
klaar was om met haar 
3-isOnetraject te starten, 
kwam het eigenlijk voor Carine op een 
ongunstig moment. Ze wilde kost was kost 
beginnen, maar ze kwam net uit vakantie 
en had niet de tijd gehad om zich voor te 
bereiden. 

Dit zorgde een beetje voor een valse start. 
Vers fruit met yoghurt smaakte Carine plots 
niet meer. Ondanks het feit dat ze daarvoor 
toch al best wat op haar voeding had gelet, 
was de aanpassing heel zwaar. 

Het traject combineren met haar werk, 
bleek ook niet zonder hindernissen. Na een 
lange dag doorwerken had Carine zeker 
niet altijd nog zin om te beginnen koken. 
Waar ze vroeger snel even een slaatje 
samenstelde, moest ze nu echt nog een 
hele maaltijd voorbereiden. Dat vergde wat 

discipline in het begin, maar het werd al 
snel een gewoonte.

Uit de 3-isOne-analyse was gebleken dat 
Carine heel wat zouten en nog meer ei-
witten tekort had. Ze moest nu meer eieren, 
vlees en vis eten.  Meer vis eten was nog de 
grootste uitdaging voor Carine. Het bracht 
traumatische herinneringen uit haar kinder-
tijd terug van uren aan tafel moeten blijven 

zitten om op vrijdag vis 
naar binnen te werken. 
Gelukkig was er ruimte 
om dit te bespreken.

Een nieuw begin
Toen voelde het traject 
stilaan meer comfor-
tabel. En dat gold ook 
voor Carines kledij. Uit 

nieuwsgierigheid ging ze een eerste keer 
op de weegschaal staan en merkte ze dat ze 
al twee kilo was verloren. Dat was niet echt 
haar opzet, maar wel een leuk neveneffect. 
Tijdens die reinigingsfase ondervond Ca-
rine ook echt dat haar lichaam op verschil-
lende vlakken aan het zuiveren was. 

Een reinigingskuur heeft altijd een enorme 
impact op een lichaam, vaak ook een 
drastische. In het begin had Carine dan 
ook veel pijn. Tijdens de reiniging bleef ze 
ook te hard aan het werk, wat wellicht een 
minder goede invloed had op dit proces. 
De verwachte drang naar zoetigheid bleef 
uit. Ze merkte eigenlijk in het geheel niet 
veel verandering op dus speelde ze met het 
idee om op te geven, maar een bezoek aan 

“Vis eten bracht 
traumatische 

herinneringen uit 
haar kindertijd 

terug.”
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de voetreflexologe in het midden van de 
tweede week van het traject bracht haar op 
andere gedachten. 

Lichamelijk een pak beweeglijker
De voetreflexologe voelde meteen een 
groot verschil in Carines lichaam: haar 
voeten waren soepeler terwijl die voor-
dien heel stroef hadden aangevoeld. Ze 
merkte ook dat de lever 
en nieren van Carine 
minder verkrampt zaten. 
Ze was zelfs zo onder de 
indruk van het resultaat, 
dat ze op slag besloot 
om zelf een traject bij 
Christel te starten. Ook in 
haar darmstelsel begon 
Carine stilaan herstel te 
ondervinden. 

Psychologische balast
Toch ondervond Carine regelmatig nog 
problemen zoals vermoeidheid, stijfheid en 
spierpijn. Die problemen leken te verer-
geren. Het was Carine eerst niet duidelijk of 
dit door de zuivering kwam of haar harde 
werken. Gelukkig volgde Christel haar goed 
op en nodigde ze haar uit voor wat extra 
tests. Uit die tests kon Christel afleiden 
dat Carine een moeilijke geboorte had 
doorgemaakt en dat ze zichzelf heel veel 
druk had opgelegd als kind. Ze voelde zich 
nooit goed genoeg. Dit gevoel vertaald zich 
dan op latere leeftijd in werken, werken, 
werken…

Alle resultaten van deze tests klopten 
volledig. De meeste waren voor Carine 
niet echt een verrassing. Carines voedings-
schema werd op basis van de resultaten 
een beetje aangepast. Binnen de vier 
weken zouden deze aanpassing haar pijnen 
moeten verzachten en haar wat meer 
energie moeten geven. De klachten vermin-
derden inderdaad. 

Sociaal leven
Het moeilijkste van de 
reinigingsfase vond 
Carine haar sociaal leven. 
Met haar verjaardag 
kocht ze zuivel- en 
glutenvrij gebak voor 
zichzelf. Haar partner 
wilde haar ook graag 
mee uiteten nemen. 
Carine vroeg om dit 
even uit te stellen en 
daar ging hij niet mee 

akkoord. Er moest toch iets zijn dat ze kon 
eten op restaurant. ‘Groenten en vlees’, zei 
Carine. 

Carine ging ook op zoek naar de oorzaak 
van haar buikkrampen en winderigheid. 
Want daar geraakte ze niet vanaf. Volgens 
het bloedgroepdieet, waarover ze had 
gelezen, waren kip en tomaten niet goed 
voor haar. En sinds de zuivering at ze dat 
net vaker. Een omelet met gebakken tomaat 
bleef effectief op haar maag liggen. Hier-
door kreeg ze wel weer meer inzicht in haar 
lichaam. Door simpelweg minder tomaat 

“Doorheen het 
traject leerde ze 
dat een aantal 

zware emotionele 
blokkades haar 

lichaam uit balans 
hadden gehaald.”
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te eten en kip te vervangen door kalkoen 
verdwenen de meeste klachten.  

Met het voedingsschema had Carine het 
eigenlijk totaal niet moeilijk, maar de 
buitenwereld wel. Ze had de indruk dat 
het voor anderen soms zwaarder was dan 
voor haar. Zo organiseerde ze bijvoorbeeld 
verjaardagsfeestjes met gezonde voeding. 
Telkens er zo een feestje gepland was, 
zorgde zij voor lekkere hapjes en versna-
peringen terwijl haar dochter de animatie 
verzorgde. Op een warme chocomelk na 
een stevige wandeling na, vond ze het 
eigenlijk al lang niet meer moeilijk om haar 
dieet vol te houden. 

Beterschap
Carine heeft een uitzonderlijk lange 
weg afgelegd om samen met Christel te 
ontdekken welke voedingsmiddelen goed 
waren voor haar en welke niet. Toen ze 
tijdens het 3-isOnetraject op controle ging 
in AZ Monika viel het haar dokter meteen 
op dat ze er veel beter uitzag dan daarvoor. 
Zowel mentaal als fysiek was Carine er 
duidelijk beter aan toe. Zo’n momenten 
waarop ze bevestiging kreeg dat haar traject 
goed was voor haar, gaven haar voldoening 
en drive om ermee door te gaan. 

Die voedingsmiddelen die ze moest 
mijden, wogen niet op tegen alle positieve 
zaken die er ervoor terug kreeg. Carine 
heeft geen buikpijn meer en is na jaren 
van pijn lijden ook opgelucht te kunnen 
zeggen dat ze een normaal leven kan lijden 
met fibromyalgie. De pijnen zijn volledig 

draaglijk geworden, ze weet nu dat dit haar 
barometer is, om haar te laten weten dat ze 
wat rust mag nemen. Haar energiepeil is 
weer helemaal op punt. Hormonaal is alles 
nu in balans en ze heeft een cyclus zoals 
het hoort. Haar leven is zo veranderd dat ze 
iedereen het traject zou aanraden. 

Doorheen het traject leerde ze dat een 
aantal zware emotionele blokkades haar 
lichaam uit balans hadden gehaald. Dat is 
ook een verhaal dat vaak terugkomt bij fi-
bromyalgiepatiënten. Die gaan vaak gebukt 
onder een of ander trauma waardoor ze 
zichzelf fysiek gaan overbeschermen door 
hun lichaam vast te zetten. Waar Carine 
vroeger veel medicatie moest nemen, is ze 
vandaag medicijnvrij. Haar lichaam heeft 
immers zichzelf hersteld. 

Ambassadeur voor het leven
Carine was zo onder de indruk van het 
3-isOne-traject dat ze nu zelf 3-isOne-coach 
is geworden. Haar lange en moeizame lij-
densweg heeft haar als coach gevormd. Ze 
kan zich bijzonder goed inleven in de emo-
ties van haar klanten of de traumatische 
verhalen die ze soms met zich meedragen. 
Door haar eigen positieve ervaring met 
het traject zou ze het iedereen aanraden. 
Mocht ze kunnen, zou ze het zelfs verplicht 
maken. Als alle mensen konden ervaren 
welke impact voeding en emoties hebben 
op hun lichaam en gezondheid, zouden 
ze heel anders leven. Ze vindt het tragisch 
hoeveel mensen er langdurig ziek zijn. Die 
problemen aan de basis aanpakken, zou 
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onze overheid heel wat geld aan ziekte-uit-
keringen uitsparen. 

Als coach heeft ze intussen ook andere 
fibropatiënten van hun klachten kunnen 
afhelpen. Dat geeft haar uiteraard nog elke 
dag voldoening. In haar praktijk ziet ze 
helaas ook veel mensen hervallen in hun 
oud voedingspatroon, waarna hun klachten 
onmiddellijk terugkeren. Hoewel het voor 
Carine telkens opnieuw een bevestiging is, 

dat ze geïnvesteerd heeft in iets dat echt 
wérkt, blijft ze het toch altijd jammer vinden 
als mensen afhaken. Je leefstijl veranderen 
is een avontuur, een weg die je zelf aflegt 
met vallen en opstaan, uiteraard gaat dit 
veel beter met de juiste begeleider.  Als 
enthousiaste 3-isOne-ambassadeur hoopt 
ze nog jaren mensen de ogen te openen en 
voorgoed van hun gezondheidsklachten te 
verlossen.

Carine Vermeiren


