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Het verhaal van Isabelle

Van tientallen 
klachten naar meer 
controle over haar 
gezondheid

Een lange medische zoektocht met wille-
keurige klachten
Isabelle kwam na een lange medische 
zoektocht bij 3-isOne terecht. Van kleins 
af aan had ze te kampen met gezond-
heidsproblemen. Hoewel deze problemen 
nooit heel ernstig waren, bleven ze wel 
aanslepen. En wanneer een klacht volledig 
verdwenen was, stak er een ander kwaaltje 
de kop op. Zowel de reguliere als de 
alternatieve geneeskunde konden haar niet 
voorgoed van haar klachten afhelpen. 

Rond haar vijfentwintigste kreeg Isa na een 
onderzoek in het UZ van Jette de diagnose 
CVS. Nu, jaren later, is Isabelle helemaal 
niet zo overtuigd dat die diagnose klopte, 
noch de behandeling die men haar 
voorschreef. Een antibioticakuur van een 

half jaar putte haar lichaam nog meer uit 
dan daarvoor. Daarna vond ze hulp bij een 
erkend huisarts gespecialiseerd in Chinese 
en alternatieve geneeskunde. Doch, een 
definitieve oplossing werd haar ook via die 
weg niet aangereikt. 

Pillen, drankjes, puffers en zalfjes…
Isabelle is nooit echt fan geweest van 
medicatie nemen. Hoewel ze doorheen de 
jaren een echte ervaringsdeskundige is ge-
worden, nam ze nooit graag medicijnen, in 
welke vorm dan ook. Als kind kreeg Isabelle 
veel antibiotica, maar later probeerde ze het 
zo veel mogelijk te vermijden. Verder zag ze 
bijna alle medicamenten de toonbank van 
de apotheker passeren: maagzuurremmers, 
astmapuffers, hooikoortspillen, cortisone, 
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eczemazalfjes… Gelukkig waren er ook 
natuurlijke producten en voedingssupple-
menten bij, maar niemand voelt zich graag 
een pillencontainer. 

Volgens de artsen moest Isa de medicatie 
elke dag nemen, maar ze deed het enkel 
wanneer ze het echt lastig had. Het leek 
haar nogal stom om medicijnen te nemen, 
ook wanneer de klachten uitbleven. Dit gaf 
haar wel een dubbel 
gevoel. Meestal kon ze al 
die doosjes wel door het 
raam smijten, maar soms 
maakte medicatie haar 
leven wel gemakkelijker. 
Bij klachten als hooi-
koorts of reflux waren ze 
immers broodnodig om 
te kunnen functioneren. 

Werken met klachten
Isabelle is zelfstandige 
en haar gezondheid 
maakte het haar niet echt 
gemakkelijk om haar job 
uit te oefenen. Lange 
werkdagen, vergaderen en netwerken 
vragen vaak veel van je energie. ‘Na een 
vergadering of een avondje uit was ik altijd 
ziek’, getuigt ze. ‘Ik was de enige die geen 
alcohol dronk, maar toch zat ik altijd met de 
kater ’s anderdaags.’ Ze bleef ook vaak ge-
woon doorwerken, ziek of niet. Veel tijd om 
uit te rusten had ze niet. ‘Klant is koning. 
Als zelfstandige werk je altijd door.’ Haar 
man is ook zelfstandig en steunde haar in 
die beslissing. Ze hebben geen kinderen 

dus hun prioriteiten liggen vaak bij hun 
respectieve ondernemingen.

Ondanks haar principes is Isabelle wel eens 
jaloers op mensen die bij ziekte gewoon 
thuis op de zetel kunnen rusten onder 
een dekentje. Helaas, de motor van haar 
bedrijf moet blijven draaien. Het weekend 
en de feestdagen worden bijgevolg vooral 
gebruikt om het huishouden te doen, wat 

administratieve taken 
in te halen en als er dan 
nog tijd over is, kan ze 
een beetje uitrusten. 

De kern van het 
probleem?
Natuurlijk had Isabelle 
wel een vermoeden 
dat de kern van haar 
gezondheidsklachten 
veel dieper lag. Ze is al 
heel lang geïnteresseerd 
in gezonde voeding en 
een gezonde levensstijl 
nastreven. Ze bezit dan 
ook talloze boeken over 

dit onderwerp. Maar er bestaan heel wat 
uiteenlopende theorieën en benaderingen. 
Veel bronnen zijn heel sensatiegericht. Je 
komt wel wat waardevolle tips tegen maar 
vaak ook onzin en tegenstrijdigheden. Wie 
moet je op den duur nog geloven? Isabelle 
zocht meer duidelijkheid, een concreet 
plan, en dat vond ze bij Christel. 

‘Toen ik Christel leerde kennen, bleek 
zij echt wel héél véél te weten over dit 

“De eerste 
doelstelling van 

Isabelle was gewicht 
verliezen, maar het 
werd haar al snel 
duidelijk dat ze 

eerst moest werken 
aan haar lichaam 

en geest.”
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onderwerp. Dat heeft me toen overtuigd om 
een traject bij haar te volgen. Zo konden we 
samen bekijken wat ik al goed deed en wat 
er eventueel beter kon.’ De eerste doelstel-
ling van Isabelle was gewicht verliezen, 
maar het werd haar al snel duidelijk dat ze 
eerst moest werken aan haar lichaam en 
geest. Ze moest eerst 
leren rusten en ademen. 
Nooit had iemand haar 
verteld dat dit ook essen-
tiële onderdelen zijn van 
‘jezelf voeden’. 

Zelfs de meer alterna-
tieve artsen hebben haar 
nooit gesproken over 
die eerste noodzakelijke 
stappen in een gene-
zingsproces. Hoewel het 
gewichtsverlies niet zo 
spectaculair was als Isa-
belle had gehoopt, was 
het wel een duidelijk neveneffect van haar 
bewustere levenshouding. Ze is best al wat 
kilo’s kwijt en ze zal er nog meer verliezen, 
op de juiste manier, ‘zonder aan haar lijf 
te laten prutsen’. Want naar eigen zeggen 
heeft ze daar wel eens aan gedacht. 

Van theorie naar praktijk
Isabelle heeft jarenlang veel gelezen over 
gezonde levensstijlen, maar vond het 
moeilijk om die theorieën in de praktijk om 
te zetten. ‘Als je niet weet waarom je iets 
moet doen, is het veel moeilijker om het 
daadwerkelijk te doen,’ zegt ze. ‘Dus ik ben 
gewoon blijven sukkelen: een pijnstiller 

nemen en blijven doorgaan, altijd aan het 
werk.’ Desondanks is Isa wel altijd op zoek 
gebleven naar een meer permanente oplos-
sing. Soms probeerde ze weer een nieuwe 
methode met tijdelijk positieve resultaten. 
Helaas duurden die mooie liedjes nooit 
langer dan tien dagen. ‘Dan vond mijn lijf 

het welletjes en draaide 
alles weer in de soep’, 
zegt ze. 

Tussen haar stapel 
gezondheidsboeken 
lag ook Christels boek 
‘Definitief verlost’. Isa-
belle had het al gelezen 
voor ze Christel leerde 
kennen, maar ze had de 
moed niet gehad om er 
op haar eentje écht mee 
aan de slag te gaan. We 
hebben allemaal wel 
eens last van het maan-

dag-begin-ik-syndroom. Toevallig leerde 
ze Christel een hele tijd later persoonlijk 
kennen via een vereniging voor onderne-
mers. Dat maakte dat ze meteen overtuigd 
was om het 3-isOne-traject te volgen. 

Het 3-isOne-traject: voeding aanpassen
Aanvankelijk vond Isabelle de reinigings-
fase in het traject bijzonder moeilijk. Na een 
tijdje begon het te wennen en werd ze er 
beter in om zich aan de voedingsrichtlijnen 
te houden. Hoewel ze geen miraculeuze 
transformatie doormaakte, ondervond ze 
veel kleine verbeteringen en dat was veel 
waard. Het was ook een boeiende zoek-

“Hoewel ze geen 
miraculeuze 

transformatie 
doormaakte, 

ondervond ze veel 
kleine verbeteringen 

en dat was veel 
waard.”
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tocht. Zo sputterde haar lijf in het begin wat 
tegen en moest ze bij de voedingssupple-
menten wat zoeken naar de juiste verhou-
dingen voor haar. Na een tijdje verliep het 
traject gemakkelijker en beter. Alle begin 
is moeilijk…

‘In het begin was het complete chaos in 
de keuken: nieuwe producten die nog 
geen vaste plaats hadden, stonden overal.’ 
Ook qua timemanagement bleek het een 
uitdaging voor Isabelle. ‘Er kruipt best wat 
tijd in, in gezond proberen leven: bood-
schappen doen in andere winkels, zoeken 
naar nieuwe dingen… Het was niet altijd 
gemakkelijk in te plannen in mijn drukke 
agenda. Hoewel het nog steeds een aan-
dachtspuntje is, probeer ik echt mijn best 
te doen.’

Gelukkig kookte Isabelle in het verleden 
ook altijd al zelf, vaak vanuit de vooron-
derstelling dat haar gerechten ook gezond 
waren. Maar tijdens het traject leerde ze 
dat het toch nog veel beter kon. Thuis heb 
je meer onder controle over wat je eet dan 
wanneer je uit eten gaat natuurlijk. Dat 
maakt aanpassingen aan je voeding iets 
meer haalbaar.

Buitenhuis vormt zo’n traject iets meer een 
uitdaging. Voor reizen is er niet veel tijd, 
maar het gebeurt wel eens voor het bedrijf. 
Gelukkig heb je in de meeste hotels wel 
een buffet en kun je gezonde keuzes maken 
als je dat wilt. Isabelle rookt of drinkt niet 
dus daar hoeft ze alvast geen drastische 
veranderingen in te voeren in haar levens-
stijl. Hapjes op feestjes kunnen wel heel 

verleidelijk zijn, maar daarbij hanteert ze 
de regel: ‘als ik het niet écht héél erg lekker 
vind, eet ik het niet’.

Meer dan alleen ‘gezond eten’
Het 3-isOne-traject heeft Isabelle aan-
genaam verrast. Ze vond het verfrissend 
dat er echt naar haar verhaal geluisterd 
werd en dat haar klachten serieus werden 
genomen. Haar gehele situatie werd onder 
de loep genomen en dat leidde soms tot 
onverwachte resultaten. 

Isa kreeg concrete hulp, en niet alleen in 
de vorm van een ‘voedingsschema’. Dat 
‘gezond leven’ meer betekende dan je 
voeding aanpassen, was nieuw voor haar. 
Ze leerde ook rusten, ademen en bewegen. 
Ze weet nu niet alleen dat ook die aspecten 
erg belangrijk zijn om ‘definitief verlost’ te 
zijn, maar ze weet ook waarom. ‘Dat maakt 
het gemakkelijker om er aandacht aan te 
besteden. Het zorgt er ook voor dat ik me 
minder schuldig voel als ik even in de zetel 
uitrust.’

Een andere levensstijl
Bewust omgaan met voeding heeft Isabelle 
best geïnspireerd. In de eerste plaats 
probeert ze dingen aan te passen in haar 
leven die haar weinig of geen moeite 
kosten. Dan gaat het bijvoorbeeld om 
zaken zoals het juiste zout gebruiken, meer 
bioproducten selecteren, eens vaker fruit 
of groenten kiezen als tussendoortje… ‘Ik 
heb de peer herontdekt, ‘ zegt ze. ‘Het was 
jaren geleden dat ik er een had gegeten en 
eigenlijk is dat heel lekker!’ 
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Vaak zijn aanpassingen minder moeilijk 
dan je aanvankelijk dacht, zoals wat vaker 
bewegen tussendoor door eens rond te 
lopen of wat op te ruimen of ademhalings-
oefeningen doen in de wagen. Ze heeft 
ontdekt dat gezond eten ook leuk en lekker 
kan zijn. Zo heeft ze bijvoorbeeld knolsel-
derfrietjes ontdekt en probeert ze graag 
nieuwe recepten uit voor soep. 

Isabelle heeft waarde-
volle kennis opgedaan 
waar ze zelf mee aan 
de slag kan gaan. Een 
aantal misvattingen 
zijn ontkracht en veel 
vragen beantwoord. 
Zo heeft ze geleerd dat 
eieren goed zijn voor je 
lijf en dat niet vetten maar suikers de grote 
boosdoeners zijn.

Veel van de oefeningen uit het traject heeft 
Isabelle ook blijvend geïmplementeerd. 
‘Sinds ik zelfstandig ben, ga ik wekelijks 
naar de Qigongles. Die twee uurtjes in de 
week zijn alleen voor mij. Dan moeten ze 
mij gerust laten. Veel van de oefeningen in 
het traject doen we ook al in die les. Maar 
ik weet nu wel dat één keer bewegen per 
week echt te weinig is…’, getuigt ze.

Minder klachten, minder medicatie
Isabelle heeft nu minder last van kwaaltjes. 
Het gaat beter, met ups en downs. Het ver-
teren van voeding gaat nu veel vlotter dan 
vroeger. Ook mentaal geeft Isabelle aan 
dat ze sterker is geworden. Ze heeft meer 

inzicht gekregen in de dingen die ze doet 
en waarom ze deze doet. Voordien dronk ze 
heel graag en vaak cola. Nu durft ze nog wel 
eens een glas te drinken maar overdrijft ze 
niet meer. ‘Ik weet nu wat het met mijn lijf 
doet,’ zegt ze. ‘ Ik zet de fles water dichtbij 
en de cola in de garage om de hoek. Dat 
klinkt misschien stom, maar het wérkt.’ 
Hoewel Isabelles hormoonbalans wel eens 

roet in het eten komt 
gooien en haar naar haar 
ongezonde gewoontes 
doet teruggrijpen, is ze 
zeker op de goede weg. 

Ze neemt ook minder 
medicatie. Hoewel 
haar medicijngebruik 
voordien niet extreem 

was, ziet ze erop toe om in de eerste plaats 
meer te rusten en meer water te drinken 
vooraleer ze naar een pijnstiller grijpt. Vaak 
waren het immers de pijnstillers die de vici-
euze cirkel in gang zetten. Ze veroorzaakten 
maaglast, waardoor Isabelle maagzuurrem-
mers moest innemen. ‘Voor ik het wist, zat 
ik weer in dat straatje zonder einde’, zegt ze. 
Hoewel er medicijnen zijn, zoals medicatie 
tegen hooikoorts, die ze nog niet kan laten 
om te functioneren, probeert ze het gebruik 
ervan zo veel mogelijk te beperken. 

Een positieve ervaring
Isabelle vond het 3-isOne-traject een echte 
‘eyeopener’. Het is basiskennis die volgens 
haar in alle scholen zou moeten worden 
onderwezen. Als je kinderen van jongs af 
aan leert hoe ze gezond moeten leven, 

“Ik zet de fles water 
dichtbij en de cola 
in de garage om 

de hoek.”
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kunnen ze later veel fysieke en mentale 
problemen vermijden. Ze probeert dan 
ook zo veel mogelijk tips uit het traject in 
haar dagelijks leven in te voeren. Aan de 
juiste personen zou ze het traject meteen 

aanraden, maar ze moeten er wel voor 
openstaan om een aantal dingen die ze al 
heel hun leven voor waar aannemen eens 
grondig te herbekijken…

Isabelle Delbruyère


