
Kim kunstman, 
de voedingsdeskundige die 
moeilijke problemen oplost.

Kim staat sinds de 6 domeinen cursus bekend als de voedingsdeskundige die 

moeilijke problemen oplost. Ze heeft de perfecte combinatie gevonden van 

haar bestaande expertise met de nieuwe 6 domeinen kennis. Ze weet zich hi-

ermee enorm te onderscheiden. Dat kan ook haast niet anders met de prach-

tige resultaten die ze behaalt. 
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De ziekte van Hashimoto
Bij een vrouwelijke klant van mij is de ziekte van Hashi-
moto vastgesteld. Haar huisarts gelooft niet in de inv-
loed van leefstijl als het gaat om deze ziekte. Hij geeft 
aan dat voeding geen invloed heeft en wil daarom niet 
meewerken met het prikken van haar bloedwaardes. 
Ondanks dit, is ze zelfstandig toch een groot deel van 
haar leefstijl gaan aanpassen. Zo is ze gestopt met het 
eten van gluten, lactose, soja en gebruikt ze natuurli-
jke huidproducten zonder chemische toevoegingen. 
Daarnaast is ze erg actief qua sport.

Haar vraag was of ik haar verder kon helpen met het 
verbeteren van haar bloedwaardes om wellicht haar 
medicatie te verminderen. Samen zijn we een paar 
weken aan de slag gegaan met het verlagen van haar 
maaltijdfrequentie, verbeteren van haar voeding op 
microniveau, hebben we ons gefocust op het domein 
slaap en is ze thermoregulatie gaan toepassen.

Wegens gebrek aan steun van de huisarts, heeft ze 
haar waardes steeds extern laten meten. En de uitslag 
van haar bloedonderzoek is echt te bizar voor woor-
den!

PDS
Een andere vrouwelijke klant van mij kampte met buik-
klachten zoals een opgeblazen buik, obstipatie, diar-
ree en een laag energieniveau. Ze heeft het stempel 
PDS gekregen en daarbij het advies dat ze ‘er maar 
mee moest leren leven’. 

Ze was het hier zelf niet mee eens en is toen bij mij ter-
echt gekomen. Zij had naast deze buikklachten al een 

tijd last van eczeem rond haar ogen. Ik was voor haar 
de eerste behandelaar die haar duidelijkheid kon geven 
over waar dit vandaan kwam. De darm/ huid connectie 
met het immuunsysteem, zoals geleerd tijdens de 6 
domeinen cursus. We zijn aan de slag gegaan met de 
voedingslijst en maaltijdfrequentie. 

Het resultaat?
Binnen 3 weken nauwelijks nog buikklachten, signifi-
cant minder eczeem en dusdanig meer energie dat ze 
maar een extra keer is gaan sporten in de week!

Diabetes 
Deze dame kwam bij mij met energie klachten. Ze voel-
de zich 30 jaar ouder en werd niet uitgerust wakker. ‘s 
Nachts werd ze meerdere keren wakker (tot wel 5 x) 
en viel dan ook niet weer snel in slaap. Uit de intake 
bleek verder dat zij kampte met klachten als diarree en 
obstipatie. Daarnaast slikte deze dame medicatie voor 
Diabetes type 2. Hiervoor is zij al eens begeleid in haar 
voeding, maar dit had niet het gewenste resultaat. We 
zijn aan de slag gegaan met haar voeding dmv een 
voedingsschema, productkeuze en maaltijdfrequentie.

Dit resulteerde binnen 4 weken tot een regelmatige 
stoelgang met ‘prachtige ontlasting’, zoals zij het zelf 
noemt. Haar slaap is ook ontzettend verbeterd. Ze 
wordt soms nog 1 keer wakker om te plassen, maar 
over het algemeen slaapt ze nu minimaal 7 uur aaneen. 

Daarbij komt dat ze zich, na het nemen van haar med-
icatie voor Diabetes, flauw begon te voelen. Ze heeft 
hiervoor contact gehad met de huisarts. Deze vond 
het niet geloofwaardig dat na aanpassing in de voed-
ing haar suikerwaardes zo snel weer naar ‘normaal’ 
konden gaan en vond een bloedonderzoek dan ook 
niet nodig om vast te stellen of haar medicatie kon 
worden aangepast.
Hierop heeft ze zelf haar waardes gemeten en de re-
sultaten waren super! De waardes waren tussen de 4,6 
en de 5,8 nuchter in de ochtend en zelfs in de avond 
vóór het nemen van de medicatie. Ze heeft zelf nog 
nooit zo’n lage meting gehad! 

“Met eigen ogen zien”
Omdat de waardes zo snel gedaald waren, wilde de 
huisarts dit graag met eigen ogen zien. Wegens Coro-

 BLOEDWAARDES

 TSH van 1,3  naar 1,9
 fT4 van 15 naar 22
 fT3 van 4,5 (3,1 - 6,5) 
 aTPO van 224,8 naar 104!

De resultaten van Kim
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na en haar vakantie (met minder goed eten) zat er een  
redelijke tijd tussen voordat ze bij de huisarts terecht 
kon. Maar ondanks dit, waren haar bloedwaardes nog-
steeds flink gedaald!

Voor de zekerheid wil de huisarts haar mediactie nog 
even aanhouden, totdat haar waardes nog verder 
gezakt zijn. Zelf is ze hier al ontzettend blij mee, vooral 
omdat ze haar mediactie geregeld vergeet te nemen 
doordart ze zich zo goed voelt. 
Wanneer ze zichzelf dan test, zitten haar waardes bin-
nen de norm. Wat een wereld van verschil!  

“Zoals jij zou zeggen Timo: Gruwelijk groene ballen en 
fans voor het leven!”

“Thnx voor de kennis om deze mensen te hebben kun-
nen helpen!”

Vóór de 6 domeinen cursus was ik voedingsdeskun-
dige. Ná de 6 domeinen “De voedingsdeskundige die 
moeilijke problemen oplost”.

Vanuit mijn achtergrond als sportinstructeur en voed-
ingsdeskundige vond ik mijn bril te beperkt. Ik wilde 
door een andere bril kijken. Of eigenlijk dezelfde visie, 
dus geen andere glazen, maar een breder montuur. 
Één waardoor ik niet tegen de kaders aan bleef kijken. 

Naar aanleiding van de 6 domeinen cursus ben ik mij 
gaan specialiseren in de werking van het immuunsys-
teem, de invloed van bewegen en de impact van slaap, 
ademhaling en stress op het lichaam. Hierdoor krijgt 
zelfs structurele problematiek een functionele ingang. 

Veel hulpvragen van cliënten die eerder vrij lastig 
waren, of ik gewoonweg helemaal niet kon linken, kan 
ik nu breder en professioneler aanpakken. Cliënten 
ondervinden een enorm contrast in resultaat nu ik ze 
deze nieuwe inzichten kan geven. Dit heeft mijn werk 
niet alleen nog leuker, maar ook veel interessanter 
gemaakt! Dan heb ik het over chronische aandoenin-
gen, energieverdeling, rol in (langdurige) pijnklachten, 
slaapproblemen, huidklachten, buikklachten of psy-
chische problematiek. 

“Je zult het pas zien als je het doorhebt! En wil je meer 
doorhebben, zorgt dan dat je meer ziet.” 
De 6 domeinen was daarin voor mij de eye-opener!

Kim Kunstman | Primary Health

Gruwelijk 
groene 
ballen en 
fans voor 
het leven!
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