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Het verhaal van Kristien

De weg naar 
pure emoties

Gegrepen door een boek
De zaadjes voor 3-isOne werden bij Kristien 
geplant in de plaatselijke bloemenwinkel te 
Stekene. Daar stond het boek van Christel 
uitgestald. Vooral de titel greep haar 
meteen: ‘Definitief verlost van chronische 
aandoeningen, hardnekkig overgewicht 
en vermoeidheid’. Het boek sprak Kristien 
vooral aan omdat ze als reumapatiënt 
elke dag moest weten omgaan met pijn 
over haar ganse lichaam. Ze kon maar een 
beperkte afstand stappen door de klachten 
in haar linkerbeen. Dit mankement hield ze 
over aan drie operaties aan de onderrug en 
nek. De pijn in de zenuw van haar been was 
nooit weggegaan en ze had regelmatig last 
van uitval of dropvoet. 

Door haar verminderde bewegingsvrijheid 
had Kristien bovendien wat overgewicht ge-
kregen. Ook het nemen van medicatie had 
daartoe bijgedragen. De talloze pijnstillers 
en ontstekingsremmers zorgden namelijk 
voor maagklachten, waarvoor de huisarts 
dan weer maagzuurremmers voorschreef. 

Intuïtief zag ze geen oplossing in het 
nemen van medicatie om nevenwerkingen 
op te vangen, maar ze zag geen alternatief. 
Uit noodzaak had ze haar professioneel 
leven stopgezet en van haar sociaal leven 
bleef ook maar weinig over. Ze had hier 
lang tegen gevochten maar was na enige 
tijd gaan berusten in haar nieuwe situatie, 
die ze zo goed en zo kwaad mogelijk had 
aanvaard. Het boek van Christel gaf haar 
nieuwe hoop dat er misschien toch een 
uitweg was…

Een nieuw begin met 3-isOne
Enkele maanden nadat Kristien Christels 
boek kocht, startte ze bij haar het 3-isOne-
traject. Haar doelstelling was om te kunnen 
leven zonder pijn zonder deze te onder-
drukken met medicatie. Tenslotte is pijn 
een soort barometer, een grensbewaker 
voor je lichaam die je niet zomaar het 
zwijgen moet opleggen. Na een intakege-
sprek bevestigden de resultaten van de 
eerste tests dat het effectief tijd werd om 
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het over een andere boeg te gooien. Kris-
tiens lichaam was duidelijk uit balans. Geen 
enkel onderdeel in haar grafiek kleurde 
groen. Haar lichaam, brein en hart hadden 
het recent ook hard te verduren gekregen 
door persoonlijke problemen. Een eerste 
stap in haar traject was dan ook om ‘mild 
te zijn voor zichzelf’. Tijdens haar eerste 
3-isOne-traject verloor ze zowat 80 % van 
haar pijn, alsook de bij-
horende pijnmedicatie, 
met als bonus heel wat 
overtollige kilootjes.

Fase 2: de reiniging
Een jaar later met 
goede moed, ging ze 
haar tweede uitdaging 
aan. Zo begon Kristien 
opnieuw aan de reinigingsfase van haar 
3-isOnetraject. Het eerstvolgende weekend 
na deze kick-off ging het meteen al goed 
fout. Tijdens een tweedaags verblijf aan de 
Belgische kust zette ze uitgebreid de bloe-
metjes buiten met 3 vriendinnen. Na deze 
valse start besloot Kristien om ‘maandag 
opnieuw’ te proberen. 

De eerste dag van haar tweede poging 
ging vrij goed, maar de tweede dag voelde 
Kristien zich enorm vermoeid. Ze had 
overal pijn, vooral hoofdpijn, en moest al 
haar afspraken van die dag annuleren om 
te kunnen rusten. Ook de volgende dag 
bleek nog erg moeilijk te gaan maar vanaf 
de vierde dag had Kristien opvallend meer 
energie. Uit haar eerste evaluatie na een 
week, bleek dat ze al 2,5 kilo lichter was. 

Haar vetverbranding was goed op gang. 
Een positieve start was gemaakt.

Even vallen…
Kristiens tweede evaluatie zo’n veertien 
dagen later was minder positief. Ze was op-
nieuw 400 gr bijgekomen. Het verwerken 
van haar persoonlijk problemen en het 
afbouwen van haar antidepressiva vielen 

haar erg zwaar. Daardoor 
lag haar alcoholverbruik 
nog steeds iets te hoog. 
Bovendien had ze er 
wat nieuwe kwaaltjes 
bijgekregen: ze had last 
van zweetaanvallen, 
constipatie en pijn aan 
haar bekkenbodem. 
Teleurgesteld om de 

steken die ze had laten vallen, ging ze ten 
rade bij Christel.

En weer opstaan…
Christel moest Kristien even herinneren aan 
de moeilijke situatie waarin ze zat en dat ze 
mild moest zijn voor zichzelf. Het was een 
emotioneel zware periode waarin Kristien 
na 10 jaar eindelijk haar antidepressiva 
aan het afbouwen was. Het was normaal 
dat haar traject niet zonder obstakels zou 
zijn. Verder kreeg Kristien nog wat extra 
tips om haar lichamelijke ongemakken te 
verlichten. Buikmassage, wat extra olijfolie, 
het toevoegen van lijnzaad aan haar voe-
ding en het drinken van appelcider en veel 
water, brachten Kristien snel af van haar 
nieuwe klachten. Ze kreeg er ook nog wat 

“Het boek van 
Christel gaf haar 

nieuwe hoop dat er 
misschien toch een 

uitweg was…”
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ademhalingsoefeningen bij. Zo was ze snel 
weer op de goede weg. Bij haar volgende 
analyse was niet alleen haar gewicht en 
vetpercentage weer gedaald, ze was ook 
volledig vrij van antidepressiva.

Kristiens levensplan
Na de reiniging hielp Christel Kristien met 
het opstellen van haar levensplan. Hierbij 
werd er een vaste ‘vastendag’ ingevoerd 
in haar week om haar verteringsstelsel te 
laten rusten, een ‘feestdag’ en dagen met 
voeding om ervoor te 
zorgen dat haar lichaam 
wel nog voldoende 
vetten opnam. Kristien 
kreeg bovendien de 
juiste ondersteuning met 
voedingssupplementen 
op maat van haar gestel. 
Maar uiteraard draaide 
Kristiens levensplan niet 
enkel om voeding. Ze 
moest ook rekening blijven houden met de 
andere vier pijlers van het traject. 

Advies en bijsturen
Het levensplan vond Kristien heel haalbaar 
om vol te houden. Het gaf haar ook meer 
energie en maakte haar zintuigen scherper. 
Zowel fysiek als mentaal merkte ze een 
enorme verbetering in haar situatie. Ze 
had zelfs de moed en energie om aan haar 
persoonlijke problemen te werken. Hoewel 
haar gewichtsverlies minder opvallend was 
dan aan het begin van het traject, gingen er 
toch nog wat kilo’tjes af. Nochtans was haar 

vetmassa ietsje gestegen. Gelukkig was 
daar onder de deskundige begeleiding van 
Christel wel een mouw aan te passen. 

Om haar vetverbranding te optimaliseren, 
werd een extra voedingssupplement 
geïntroduceerd op Kristiens vastendag. Die 
avonden had ze immers steeds enorm veel 
kou. Ook de warmwaterkuur zou gunstig 
zijn voor Kristiens gezondheid en uiteraard 
wat meer lichaamsbeweging. Natuurlijk 
was dat laatste aandachtspuntje een extra 
uitdaging, doordat Kristiens reuma te vaak 

nog roet in het eten 
kwam gooien. Toch 
besloot ze op basis van 
Christels advies om 
al eens vaker te gaan 
zwemmen. 

Opvolging en 
aanpassen
Bij de laatste opvolging 

van het traject van Kristien bleek haar 
vetpercentage opnieuw mooi gezakt. 
Haar totale gewichtsverlies op een drietal 
maanden tijd was 5 kilo. Haar voedings-
supplementen werden op punt gezet en 
ze kreeg nog wat extra richtlijnen mee om 
haar te vergezellen op haar levensplan. 
Zo is op emotioneel vlak het loslaten van 
schaamte en faalangst nog een aandachts-
punt. Verder is Kristien helemaal antide-
pressivavrij en doorleeft ze haar emoties 
nu meer op een authentieke manier. Op 
lichamelijk vlak moet het vetpercentage 
nog ietsje verlagen en de spiermassa 
wat verhogen.

“Het was normaal 
dat haar traject niet 

zonder obstakels 
zou zijn.”
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Evaluatie
Zoals vaak verliep Kristiens traject met 
vallen en opstaan. Toch heeft het bij haar 
heel wat positieve veranderingen te-
weeggebracht. De pijn 
van haar reuma is nu 
veel milder, waardoor 
stappen al veel beter 
gaat. Kristien heeft 
meer energie en verloor 
daarbovenop nog 5 kg. 
Maar dat is lang niet 
alles dat ze uit het traject 
heeft gehaald. Eigenlijk 
stopt haar traject nooit. 
Ze blijft immers verder 
doen met haar levens-
plan, dat ze met gemak 
kan volhouden. 

Kristien staat vandaag ook bewuster in het 
leven. Ze kan naar haar lichaam luisteren en 
doelgericht keuzes maken die een impact 

hebben op haar gezondheid. Ook heeft ze 
nu een hernieuwd vertrouwen in het zelfhe-
lende vermogen van haar lichaam. Bovenal 
is er erg trots dat ze 100 % vrij is van antide-

pressiva na 10 jaar! Waar 
voorheen haar emoties 
afgevlakt waren of ze het 
leven door een artificiële 
roze bril zag, kan ze nu 
perfect zonder die bril 
en ervaart ze zuivere, 
authentieke emoties.

Na haar opleiding tot 
integraal nutritioneel 
therapeut bij Christel, 
besloot ze deze kennis 
door te geven om andere 
mensen te helpen. Ze 

wil voortaan haar eigen ervaring gebruiken 
om anderen te motiveren, inspireren en 
coachen naar een gezond leven, vrij van 
pijn en medicatie.  

“Verder is 
Kristien helemaal 
antidepressivavrij 

en doorleeft ze haar 
emoties nu meer 

op een authentieke 
manier.”

Kristien Creve


