W O R DT

EIGENA

LEEFSTIJL ALS MEDICIJN

AR

VA N J E

VITALIT

EIT!

HET CENTRUM VOOR GECOMBINEERDE
LEEFSTIJL INTERVENTIE (GLI) VOOR MENSEN
MET OVERGEWICHT, DIABETES TYPE 2 EN
HART- EN VAATZIEKTEN

WIE ZIJN WIJ?
AM Lifestyle Medicine Center is hét centrum voor voedings- en leefstijlgeneeskunde voor mensen met overgewicht, obesitas, diabetes type 2 en
hart- en vaatziekten. Ook richten wij ons op mensen met een verhoogd
risico op het ontstaan van chronische aandoeningen. Daarom zijn wij ook,
als enige ter wereld, gespecialiseerd in:
 Overmatig zitten (sedentair gedrag) & voeding
 Rolstoel gebonden bestaan & voeding

ONZE DOELSTELLINGEN
•

Chronische ziekte terugdringen

•

Ziektekosten verlagen

•

Gezonder leven leuk en haalbaar maken

•

Doelmatige en duurzame leefstijlinterventies
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Echt afvallen, méér energie,
minder medicatie? Ontdek de
kracht van voeding en leefstijl!
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BEHANDELING

”.

HANNO PIJL

Wij lopen voorop in de behandeling van leefstijl gerelateerde ziekten. Daarbij staat verandering van het voedingspatroon centraal. Gezonde voeding
heeft niet alleen een positief effect op de chronische ziekte, maar ook op
de algehele gezondheid. Voeding biedt daarmee een uniek voordeel boven
farmacotherapie (medicijnen).
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DE BODBPOD-METING
Al onze behandelingen beginnen met meten. Dit doen wij met
de BODPOD. Dit is de “gouden standaard” op het gebied van
lichaamssamenstelling. Hij vertelt je in minder dan 3 minuten alles
over jouw body compositie en je stofwisseling. Zo kunnen wij,
samen met jou, jouw eetpatroon nauwkeurig afstemmen op je
lichaamssamenstelling en metabolisme en de gezondheidsrisico’s- of
klachten waar jij mee te maken hebt.

VERBORGEN OVERGEWICHT
Ook kunnen wij met een BODPOD-meting meteen zien of je
“verborgen overgewicht” hebt. Dit betreft een enorm toenemende
groep mensen. Zij ogen slank maar hebben toch een (veel) te
hoog innerlijk vetpercentage. Hierdoor hebben ook zij chronische klachten of een hoger risico op chronische ziekten
dan ze misschien verwachten. Zo neemt bijvoorbeeld het
aantal slanke mensen met diabetes schrikbarend toe.

MULTIDISCIPLINAIR
OP MAAT
Ons behandelteam bestaat uit artsen, psychologen, bewegings- en voedingsexperts. Zij laten zien wat, bij elke specifieke
aandoening, gezonde voedings- en leefstijlkeuzes zijn. Met onze
unieke multidisciplinaire behandeling op maat bieden, wij een
structurele oplossing voor je gewichtsprobleem en/of chronische aandoening – de eerste stap naar een
gezonder, langer en gelukkiger
leven!
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MEDISCHE KOOKWORKSHOPS
Gezond leren koken is een essentieel onderdeel van het AM Lifestyle
behandelplan. Onze medische kookworkshops zijn afgestemd op jouw
specifieke klacht of ziekte, waarvan is aangetoond dat voeding kan helpen
bij het verminderen (of zelfs volledig omkeren) van klachten.
De lijst met ziekten die in aanmerking komen voor medische kookworkshops hebben wij onder meer gebaseerd op bevindingen van Wageningen Universiteit (WUR), het Universitair Medisch Centrum Groningen
(UMCG), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het
Radboud UMC. Het gaat om:






GEDRAGSVERANDERING
Gezond leven begint met goede voeding. Maar de praktijk leert dat er
meer voor nodig is. Veel mensen die hun voedings- en leefpatroon willen (of moeten) veranderen, vallen snel terug in oude gewoontes. Het is
daarom belangrijk dat voeding onderdeel is van algemene en duurzame
leefstijlinterventies. Daarom ondersteunen wij onze cliënten met gedragsverandering, een gezond beweegpatroon, medische kookworkshops en
digitale hulpmiddelen (E-health).
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Overgewicht / obesitas
Diabetes type 2
Hart- en vaatziekten
Nierziekten
Diverse darmaandoeningen

WIL JIJ OOK

LIEVER AND

ERS GAAN
ETEN IN PLA
ATS VAN
MEDICIJNE
N?

WAAROM VOEDING BIJ LEEFSTIJLGENEESKUNDE CENTRAAL STAAT
Steeds meer mensen hebben overgewicht, krijgen diabetes of andere chronische ziekten.
Voeding speelt daarbij vaak een cruciale rol. Doorgaans ligt aan deze gezondheidsproblematiek insulineresistentie ten grondslag, wat alleen maar verergert door het blijven eten
van snel opneembare koolhydraten en insulineproducerende voeding. Ook overgewicht
heeft veel meer te maken met een slecht dieet dan met gebrek aan beweging. Zo stellen
onder meer onderzoekers van Britse cardiologen in het British Journal of Sports Medicine.
“Het is tijd om die mythe te ontkrachten: er valt niet te sporten tegen een slecht eetpatroon.”
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DE SSD-VOEDINGSMETHODE®
Binnen een paar weken slanker en gezonder worden en je fitter voelen dan
ooit? Pre-diabetes of diabetes type 2 omkeren? Heerlijk, verzadigend en
bewezen gezond eten, waar je ook nog eens blij van wordt? Het kan! Wij
werken met de SSD-voedingsmethode®.

IN HET KORT: DE SSD-METHODE®
IS ZINVOL VOOR MENSEN DIE:












moeilijk gewicht verliezen
diabetes type 2 hebben
diabetes type 3 hebben
hun bloedsuikerspiegel constant willen houden
hun bloedwaarden willen verbeteren
een zittend (sedentair) of rolstoel gebonden bestaan hebben
van lekker (en veel) eten houden
geen dieet willen volgen
hun algehele welzijn willen verbeteren
gezond ouder willen worden
er beter uit willen zien
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LAAG GLYCEMISCH EN LAAG
INSULINEMISCH
SSD is laag glycemisch en laag insulinemisch.
Het is gericht op het stabiliseren van je
bloedsuiker en het laag houden van je
insulinewaarden. Bijkomend voordeel van
de methode is dat het niet alleen een
positief effect heeft op je chronische
aandoening, maar ook op de algehele
gezondheid.

GEEN TYPISCH DIEET
Een typisch dieet is SSD niet, omdat je ruim van de
aanbevolen voedingsmiddelen kunt eten en geen honger
hoeft te lijden. Het gaat bij SSD niet om mínder eten, maar
ánders eten. Wij leren je dat gezondheid niet enkel over het
weglaten van de slechte dingen uit je eetpatroon gaat, maar
vooral ook om het toevoegen van de juiste dingen. En met
“juist” bedoelen we de dingen die heerlijk en werkelijk voedzaam zijn!

GEEF JEZELF EEN NIEUWE KANS!
Heb je gezondheidsklachten als gevolg van je overgewicht? Ben je
moe van diëten zonder blijvend resultaat? Val je niet af, ondanks dat
je weinig eet en regelmatig sport? Heb je een chronische ziekte, en
ga je je ondanks je medicatie eigenlijk steeds minder energiek en
zieker voelen? Wil je diabetes omkeren? Dan helpen wij je graag!
Gun jezelf meer kwaliteit van leven, en neem contact met ons op!

Gun jezelf meer
kwaliteit van leven!

*Voor informatie over tarieven en vergoedingen kun je terecht op onze
website.
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AM Lifestyle Medicine Center
info@amlifestylemedicine.com
www.amlifestylemedicine.com

Volg je ons al op social media?
@AMlifestylemedicine
@AMLifeMed
@amlifemedicine

