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WATER IS GEZONDE VOEDING VOOR AL JE CELLEN!

Tot een paar jaar geleden vond ik water drinken saai en niet zo belangrijk. Destijds heb ik 

ervaren wat te weinig water drinken met mijn lichaam doet en hoe noodzakelijk het is om 

voldoende te drinken. Zonder voldoende water drinken werd ik doodmoe, humeurig, kreeg 

ik watten in mijn hoofd, maagpijn, hoofdpijn en sliep ik slecht. Maar wist ik veel dat dat kwam 

omdat ik te weinig water dronk. 

 

Water is de basis van je gezondheid en energieniveau, want eigenlijk zijn we zelf 

grotendeels water. 

 

WATER IS EEN HEEL BELANGRIJKE VOEDINGSSTOF 

Veel dingen in de natuur zijn in de basis heel logisch en simpel. Ons lichaam bestaat in de 

ideale situatie voor zo’n 75% uit zoutachtig water. Met andere woorden: al onze 

lichaamscellen zouden bij voorkeur 75% water moeten bevatten. Onze hersenen bestaan uit 

wel 85% water en drijven in een zoutige vloeistof. Vooral onze hersenen zijn dus gevoelig 

voor een bepaalde mate van uitdroging. Last van watten in je hoofd? Drink twee grote 

glazen water, haal diep adem, loop een rondje en de watten zijn waarschijnlijk opgelost. Bij 

mij werkt dit altijd prima. Onthoud dus dat water een heel belangrijke voedingsstof is, die 

een dominante rol speelt bij allerlei processen in je lichaam waarmee je organen gezond 

gehouden kunnen worden en waardoor je al dan niet energie ervaart.   

 

WATER IN JE BLOED IS GOED 

Bloed bestaat normaal gesproken uit maar liefst 94% water als je tenminste voldoende water 

drinkt. Zo niet, dan daalt dit percentage. Het bloed in je lichaam is een belangrijke vloeistof 

die zorgt voor het transport van zuurstof en voedingsstoffen zoals vitaminen en mineralen en 

tegelijkertijd zorgt voor de afvoer van overtollige stoffen van de stofwisseling zoals warmte 

en koolstofdioxide. Met water in ons bloed wordt ons bloed dunner en gaat het transport 

dus sneller; water stroomt nu eenmaal sneller door een buisje dan stroop. 

Je bloed wordt per dag ongeveer 36 keer door je nieren gefilterd, in totaal gaat het daarbij 

om ca 180 liter bloed. Verpleegsters kunnen bij het afnemen van bloed zien of iemand veel 

of weinig water drinkt; hoe minder water, hoe stroperiger het bloed. Als je wilt dat het interne 

transport van voedingsstoffen en afvalstoffen lekker soepel verloopt en je nieren niet 

worden overbelast door stroop, zorg dan voor voldoende water in je bloed. Gewoon door 

het voldoende te drinken, je lichaam zorgt er vanzelf voor dat het daar komt waar het nodig 

is. Prachtig toch? 

 

UITDROGING BESCHADIGT MEER DAN JE LIEF IS 

Een Iraanse arts heeft verschillende boeken geschreven over het belang van het drinken van 

water. Hij legt daarin o.a. een relatie tussen zogenoemde psychische stoornissen en 

uitdroging. Symptomen die hij noemt die volgens hem wijzen op uitdroging zijn o.a. : 

• Je moe voelen zonder redelijke verklaring 

• Je bent prikkelbaar en kunt je angstig voelen 

• Je bent depressief en kunt je neerslachtig voelen 

• Een zwaar hoofd hebben 

• Onrustig slapen vooral bij ouderen 

• Slechte concentratie 
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ALS HET GAAT OM FYSIEKE SYMPTOMEN IN JE LICHAAM DAN NOEMT HIJ: 
• Brandend maagzuur 

• Maagpijn 

• Hartkrampen 

• Lage rugpijn 

• Reumatische gewrichtspijnen 

• Migraine 

• Pijn in de darmen 

• Fibromyalgie 

• Eetstoornissen 

 

 

De lijst in zijn boek is langer maar ik noem hier de meest voorkomende kwalen en ziektes. 

Zijn bekendste uitspraak is “Je bent niet ziek, je hebt dorst”.  Ben je geïnteresseerd in zijn 

boek, dit is de titel: Water; het goedkoopste medicijn 

 

 

VITALISEER JE VOCHTBALANS 

Het in balans brengen van je vochthuishouding is voor ons van essentieel belang voor onze 

vitaliteit en gezondheid. Vaak lopen we ongemerkt uitgedroogd rond wat kan leiden tot 

klachten en ongemakken die vrij makkelijk op te lossen zijn. Wist je dat vocht vasthouden 

vaak een signaal van uitdroging is? Wist jij dat vrouwen gemiddeld minder vocht in hun 

lichaam hebben dan mannen? 

 

HOEVEEL WATER MOET IK DRINKEN: 
Berekening: je lichaamsgewicht x 0,04.  

NB. Als je veel overgewicht hebt kan dit flink oplopen. Houd dan gewoon een minimum van 

2 liter per dag aan. 

 

De berekening is hoeveel je ongeveer zou moeten drinken per etmaal om al je 

lichaamscellen te hydrateren. Dus hoe groter je bent, hoe meer je moet hydrateren.  Als je 

veel sport of het is een hete dag, dan heb je zelfs meer nodig. Drink op zo'n dag dan zoveel 

meer als je zelf voelt dat je nodig hebt. De berekening is dan het minimum. 

 

Je mag je thee en water in je smoothie meetellen natuurlijk. Maar drink daarvan in ieder 

geval minimaal 1,5 tot 2 liter water per dag.  

 

En bouw het rustig op. Luister naar je lijf. Ga niet tegendrinken. Als je ineens veel meer 

gaat drinken dan je gewend was zal je lijf tegenstribbelen. Luister daar naar en stop dan met 

drinken. Probeer het een uurtje later nog een keer. 
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OPDRACHT 

 • Zet vandaag eens de hoeveelheid glazen op tafel die samen de hoeveelheid water maken 
dat jij dagelijks zou moeten drinken. Zodat je inzicht hebt hoeveel water dat is.  
 

• Zet een mooie karaf water met een glas op een plek in je huis waar je vaak voorbij loopt. En 
zet een glas op het wasbakje bij het toilet. Elke keer als je gaat plassen gaat er een 'glas uit' en 
dus leer je jezelf aan dat je dan na elke plasbeurt ook weer 'een glas erin' gooit ;-).  
 

• Zet het water niet in de koelkast, maar laat ze op kamertemp blijven. Koud water drinken is 
niet goed (je lichaamstemperatuur daalt). Zorg dat je altijd en overal flesjes water hebt (bij je 
gasfornuis, in de auto, op kantoor, in je tas, op je nachtkasje, bij het toiletetc). Zodat je nooit 
misgrijpt. 
 

• Koop een bidon die geen weekmakers bevat. Of gebruik petflesjes max 3 keer en dan 
weggooien (ivm de weekmakers). 
 

• Ga experimenteren met bulkdrinken. Het is eenvoudig en handig. Als je bijvoorbeeld 3x per 

dag een flesje van 500 ml of bijv 2 grote glazen achter elkaar leegdrinkt, zul je merken dat je 

er energie van krijgt (meer dan van eeen dat je minder snaaibehoefte hebt. En het is super 

praktisch, want je hoeft maar 3x per dag aan je water drinken te denken. Zet bijv een alarm 

op je telefoon. Naast je 3 bulk momenten, kun je dan nog bijvoorbeeld je thee en smoothie 

drinken. 

 

Water te saai voor jou? 

Water kun je heel gemakkelijk een lekker smaakje geven door er kruiden of fruit aan toe te 

voegen. 

Bijvoorbeeld:  

Stukjes gember en takjes verse munt 

Diepvriesaardbeitjes 

Schijfjes mandarijn of sinaasappel 

Schijfjes limoen of citroen 

Stukken watermeloen 

 

Of maak koude thee (een theekan laten afkoelen en in de koelkast zetten. Eventueel nog wat 

fruit of limoen toevoegen). 
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NOTE
Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Puur Power 

worden doorgestuurd, openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het 

reproduceren door middel van druk, offset, (foto)kopie of microfilm of in enige digitale, 

elektronische, optische of andere vorm.  


