
‘Laat suiker weg uit je dieet’
gint met bewustwording. Weet wat 
je eet. Beschouw suiker als gif. Zorg 
dat je 400 gram groente per dag bin-
nenkrijgt en gooi geen fruit in de 
blender. 

UITGEPERST FRUIT Een glas uitge-
perst fruit is een grote suikerbom. 
Te veel suiker leidt tot het uitputten 
van  belangrijke mineralen, zoals 
zink en magnesium, en tot schom-
melingen van de bloedsuikerspie-
gel. Suiker is het zoete gif. Ontbijt 
niet met brood en jam, maar met 
yoghurt en noten. En liever geen 

melk of het moet niet gepasteuri-
seerde melk zijn.’’ 

ONBESCHERMD IN DE ZON Autisten 
hebben niet genoeg aan gewone ge-
zonde voeding, stelt De Haas vast. 
Want ze hebben immers een chro-
nische stofwisselingsziekte. En dus 
moet je aan de voedingssupplemen-
ten. Maar ook elke dag van mei tot 
en met augustus even onbeschermd 
in de zon zitten tussen 12.00 en 15.00 
uur, voor de broodnodige opname 
van vitamine D3. En elke dag een of 
twee eieren is ook een goede zaak, 

want een ei zit boordevol waarde-
volle voedingsstoffen.

MEDICATIE Voeding en gezondheid, 
ze vormen een onlosmakelijk ver-
band. Maar vooral een verband dat 
mensen met onder meer diabetes 2 
en stofwisselingsziekten heel seri-
eus moeten nemen, aldus De Haas. 

,,Medicatie komt pas in beeld als op-
timale voeding niet afdoende is om 
de klachten te verhelpen of te ver-
minderen tot een niveau waarop de 
kwaliteit van leven bevredigend is.’’

‘Verband tussen 
autisme en 
stofwisseling’
Annelies Barendrecht

BARNEVELD  Meer dan honderd be-
langstellenden uit het hele land wa-
ren woensdag afgekomen op de le-
zing van orthomoleculair therapeut 
Jeroen de Haas in de Vogelhorst in 
Barneveld. De organisatie van de 
avond was in handen van de Stich-
ting Maatjeswerk Autisme. Deze 
Barneveldse stichting zet zich in 
voor een betere kwaliteit van men-
sen met een vorm van autisme. Alles 
begint met gezonde voeding, zo 
hield De Haas de aanwezigen voor. 
Eventueel aangevuld met vitami-
nes, mineralen en aminozuren.

De Haas, zelf vader van een zoon 
met Autisme Spectrum Stoornis 
(ASS), is orthomoleculair thera-
peut en voedingsdeskundige. Hij 
behandelt mensen met een scala 
aan gezondheidsproblemen zoals 
chronische vermoeidheidsklach-
ten, burn-out, fibromyalgie én ont-
wikkelingsstoornissen bij kinderen 
zoals autisme, ADHD, ADD en aan-
verwante stoornissen. De aanwezi-
gen, allen op de een of andere ma-
nier betrokken bij het onderwerp 
autisme, zogen de informatie op. 

DARMPROBLEMEN Autisme is een 
chronische stofwisselingsziekte, al-
dus De Haas. Het is een defect in de 
genen, zo is wetenschappelijk vast-
gesteld. Vandaar ook dat maar liefst 
75% van de mensen met een vorm 
van autisme darmproblemen heeft. 
Die haperende stofwisseling kan 
behandeld worden met gevolg dat 
de kwaliteit van leven en het niveau 
van functioneren beter wordt. ,,Veel 
autisten hebben gebrek aan mine-
ralen, vooral aan zink en selenium. 
Drie paranoten per dag zorgen al 
voor verbetering.’’ 

BEWUSTWORDING Twee uur lang 
onderhield De Haas de zaal met 
voedingsadviezen, onderbouwd met 
wetenschappelijke studies en resul-
taten die hij boekt met patiënten in 
zijn eigen praktijk. ,,Maar alles be-

 p De lezing van Jeroen de Haas lokte woensdag ruim honderd belangstellenden naar De Vogelhorst.
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Mevrouw Lingsma 
opent eigen expositie 
in Ruimzicht
BARNEVELD Tekeningen van 
mevrouw Lingsma-Van der Lest 
sieren vanaf woensdag 1 juli de 
gangen en de centrale ruimtes van 
zorgcentrum Ruimzicht in 
Barneveld. Zij woont sinds dit jaar 
in het zorgcentrum aan de 
Rozenhof. 
,,Haar dochter vertelde dat ze 
ongeveer 60 jaar was toen ze 
serieus is begonnen met tekenen. 
Zonder enige vooropleiding of 
workshop te hebben gevolgd, dus 
volledig autodidact. Ze tekende 
vooral vanaf foto’s. Samen hebben 
ze de mooiste tekeningen 
uitgekozen voor deze expositie’’, 
meldt een medewerker. Lings-
ma-Van der Lest opent de 
expositie op woensdag 1 juli, rond 
10.30 uur. 
Na afloop drinken de aanwezigen 
een kopje koffie met wat lekkers 
op het ‘Dorpsplein’. Tot en met 
augustus is de expositie te 
bewonderen.

Wethouder in  
gesprek over 
gezinshuizen
DE GLIND De gemeente Barneveld 
en het Gezinspiratieplein De Glind 
houden op donderdag 2 juli een 
bijeenkomst over jeugdzorg. 
,,Gemeenten zijn hier sinds dit jaar 
verantwoordelijk voor, maar welke 
beslissingen nemen zij en welke 
afwegingen horen daarbij? Op 
basis van een recent uitgebrachte 
maatschappelijke Business Case 
(mBC) rond gezinshuizen gaan 
aanwezigen op zoek naar 
antwoorden’’, licht een woord-
voerder toe.
,,De ‘mBC Gezinshuizen’ infor-
meert gemeenten en biedt 
inzichten die niet alleen bijdragen 
aan de keuze voor de juiste 
jeugdzorg, maar ook aan het 
gerichter sturen op kwaliteit en 
rendement. Een belangrijk 
hulpmiddel dus. Wethouder Hans 
van Daalen van de gemeente 
Barneveld gaat in De Glind in 
gesprek met wethouders, 
raadsleden en ambtenaren die 
zich bezighouden met de jeugd-
zorg.’’De bijeenkomst begint om 
15.30 uur in dorpscentrum 
Glindster aan de Rudolphlaan. Na 
afloop (17.00 uur) is er een 
netwerkborrel. 
Meer informatie en opgeven via 
www.gezinspiratieplein.nl. 
Deelname is gratis.

Subsidie gemeente Barneveld  
voor wisenten op de Veluwe
BARNEVELD De gemeente Barne-
veld geeft de komende drie jaar elk 
jaar 3.200 euro subsidie aan de 
Stichting Wisent op de Veluwe, die 
zich inzet voor de komst van de 
Europese bizon. 

Ook krijgt de stichting een lening 
van 2.500 euro om de eerste kosten 
te financieren. Dat heeft het college 
van burgemeester en wethouders 
dinsdag besloten. De stichting 
heeft ook de gemeenten Apeldoorn 
en Ede om een bijdrage gevraagd.
De komst van de wisent geeft de 
Veluwe volgens het Barneveldse 
college ,,een toeristische en 
recreatieve impuls en is met zijn 
verschijningsvorm een aanvulling 
op de al bestaande flora en fauna 
op de Veluwe. Deze subsidie past 
bij het versterken van de aantrek-

kingskracht van Barneveld als recre-
atieve bestemming. Het initiatief 
van de stichting draagt daarnaast 
bij aan de instandhouding van een 
bedreigde diersoort’’, aldus 
burgemeester en wethouders.
Volgens de laatste plannen komt er 
uiterlijk in april 2016 een kudde 
wisenten naar de Veluwe. Het is de 
bedoeling dat belangstellenden de 
bizons  vanaf dat moment - onder 
begeleiding - kunnen bekijken.
Het beoogde terrein voor de 
wisenten ligt globaal bezien tussen 
Kootwijk, Radio Kootwijk en het 
infanterieschietkamp bij Harskamp, 
op grondgebied van de gemeenten 
Barneveld en Apeldoorn. In 
Nederland leeft momenteel op 
slechts één andere plek een kudde 
wisenten in het wild, in het 
Noord-Hollandse duingebied. 

Stichting Maatjeswerk Autisme
De stichting Maatjeswerk Autis-
me heeft als voornaamste doel het 
bieden van een sociaal netwerk 
voor en door ouders van kinde-
ren met autisme, ADHD of andere 
aanverwante kwetsbaarheden. De 
stichting heeft ook ten doel een 
platform te vormen om aan de ge-

meente duidelijk te maken wat er 
voor de doelgroep nodig is op het 
gebied van onderwijs, vrijetijdsbe-
steding en ondersteuning in wo-
nen en werk. 
Onder het motto ‘samen staan we 
sterk’ vinden circa zes keer per 
jaar oudernetwerken plaats. Op 

die avonden worden op informe-
le wijze ervaringen en informatie 
uitgewisseld. Ook komt er vaak een 
interessant thema aan bod waar 
deskundigen vanuit diverse orga-
nisaties aan meewerken. 
info@maatjeswerkautisme.nl
www.maatjeswerkautisme.nl
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