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21-DAGEN LEVER ZUIVERING 
 

Ben je er klaar voor?  Om je lever even rust te gunnen en daarmee alle vitale functies in 
je lichaam te boosten? 

Met deze gids ga je zelf aan de slag om in 21-dagen je lever te zuiveren.  Lukt het je om 
langer verder te doen, hou je dan zeker niet in! 
Omdat we onszelf met deze zuivering geen voedingsstoffen ontzeggen en enkel focussen 
op het vermijden van toxische inbreng kan je misschien sommige aanpassingen 
behouden en als nieuwe gewoonte in je eigen levensstijl toepassen. 

Alvorens we naar de effectieve aanpak voor zuivering overgaan geef ik je graag even 
mee wat de lever eigenlijk voor ons lichaam betekent. 
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DE LEVER 

De lever is na de huid, het grootste en 
meest complexe orgaan van het lichaam.  
Het is ook een van de belangrijkste 
organen in het lichaam. De lever zit 
boven in de buik net onder het middenrif. 
De lever heeft een bruine kleur en de 
vorm is te vergelijken met een taartpunt. 
Het grote deel van de lever zit aan de 
rechterkant en de punt loopt door tot in 
de linkerbovenbuik. Bij kleine kinderen 
past de lever in de palm van een 
volwassen hand. Bij grote kinderen en 
volwassenen is de lever veel groter en 
kan 1 tot 1,5 kg zwaar zijn. 

De lever bestaat uit acht aparte segmenten. Elk segment bezit alle leverfuncties, 
bloedvaten en een galweg. Door deze unieke eigenschap kan een donorlever ook worden 
verdeeld in kleinere volledig functionele delen. Dit is te vergelijken met een boom. Door 
een tak van de boom te nemen en in de grond te zetten kan deze weer uitgroeien tot een 
volwaardig nieuwe boom. Door die eigenschap kan ook een deel van een donorlever 
gebruikt worden voor transplantatie. Dit deel kan vervolgens groeien tot het formaat van 
een volwassen lever. 

DE LEVERFUNCTIES 

De lever is te vergelijken met een ingewikkelde fabriek met veel verschillende functies. 
Zonder een goede lever kan het lichaam niet goed functioneren. De lever is met name 
belangrijk voor: 

 productie van belangrijke eiwitten; 
 productie en opslag van energie en brandstoffen; 
 verwerking en afvoer van afvalstoffen. 

 

Productie eiwitten 
De lever produceert eiwitten die het 
lichaam nodig heeft om bvb bloed te 
laten stollen of om de juiste druk in de 
bloedbaan te handhaven. 

Productie en opslag van 
energie 
De koolhydraten en suikers die we eten 
en drinken worden door het lichaam 

gebruikt als energie.  Koolhydraten 
worden door het lichaam omgezet in 
glucose of glycogeen.  Alle overtollige 
suiker die we consumeren wordt in 
glycogeen omgezet en in de lever en 
spieren opgeslagen voor “de magere 
dagen”. In het bloed is altijd een zekere 
hoeveelheid glucose aanwezig om indien 
nodig de hersenen, spieren en organen 
snel van energie te voorzien.  
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Een gecompliceerd hormonaal 
regelmechanisme ziet erop toe dat de 
bloedsuiker op een redelijk constant peil 
blijft. Wanneer onze bloedsuikerspiegel 
hoger stijgt dan goed voor ons is, 
scheidt de alvleesklier (pancreas) 
insuline af, dit hormoon zet de 
overtollige glucose om in glycogeen. Een 
te lage bloedsuikerspiegel leidt tot de 
secretie van glucagon via de alvleesklier 
en adrenaline via de bijnieren, twee 
hormonen die glycogeen weer terug 
omzetten in glucose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien er steeds nieuwe suikers in het lichaam opgenomen worden zal de 
bloedsuikerspiegel niet dalen en zullen de reserves in de lever niet aangesproken 
worden.  Integendeel, er zal meer en meer glycogeen in de lever opgeslagen worden.  
Ik begeleid mijn klanten daarom steeds naar een voedingspatroon waarin een lage, 
stabiele suikerspiegel centraal staat. 

 

Verwerking en afbraak van 
schadelijke of giftige stoffen 
De lever haalt schadelijke of giftige 
stoffen in het lichaam op en breekt ze af.  
Via de gal of het bloed worden ze in 
onschadelijke vorm weer uitgescheiden.  
De afbraakproducten die via de gal 
worden uitgescheiden komen in de dikke 
darm terecht en verlaten het lichaam via 
de ontlasting. De afbraakproducten die 
via het bloed worden uitgescheiden 
worden er door de nieren uitgefilterd en 
verlaten het lichaam via de urine. 
De lever is de chemische fabriek van ons 
lichaam die veel vitale functies uitvoert. 
 
Productie cholesterol 
Het lichaam gebruikt cholesterol voor de 
productie van vitamine D en 
verschillende hormonen zoals; 

 

- Oestrogeen 
- Testosteron 
- Cortisol 
- Aldosteron 
- Androgenen 
- Noradrenaline 
- Adrenaline 

Het lichaam kan alle cholesterol die het 
nodig heeft zelf produceren maar haalt 
het ook uit de voeding.  Vetten, zoals 
cholesterol kunnen niet vrij in het bloed 
circuleren. Daarom haalt de lever het vet 
uit het bloed, breekt het af en geeft het 
in zijn verwerkte vorm terug af.  De 
lever kan zo’n 70-80% van de vetten uit 
het bloed ophalen.  Het overige blijft aan 
de vaatwanden plakken en kan zorgen 
voor een hartinfarct. 
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Een verstoorde werking van de lever en de galblaas zullen een onmiskenbaar effect 
op je hormoonhuishouding en cholesterolgehalte hebben.  Hormonen zijn 
lichaamseigen stoffen die bij de werking van de meeste lichaamsfuncties zoals de 
stofwisseling een belangrijke rol spelen. In mijn coachings trajecten werken we 
actief op het stimuleren van de feel-good hormonen door voeding, 
beweging en mindset en zal er gemotiveerd worden om de dierlijke vetten 
te ruilen voor plantaardige. 

 

Ervoor zorgen dat de lever in optimale omstandigheden zijn werk kan doen is van 
cruciaal belang om je fit en vitaal te voelen.  Een slecht werkende lever zou je kunnen 
vergelijken met een slecht werkende motor van een auto of machine.  Het rijdt wel maar 
pruttelt en sputtert.  Elke kwaal die je ervaart is hetzelfde als het sputteren van een 
motor. Het lichaam dat signalen geeft.  Als je de signalen de kop indrukt door medicijnen 
te nemen ga je de lever nog meer belasten. 
Wat niet wil zeggen dat wanneer je echt ziek bent medicijnen geen baat kunnen hebben.  
Er in de eerste plaats zelf voor zorgen dat het lichaam zo weinig mogelijk ballast en 
vervuiling moet verwerken en zich kan beroepen op de juiste brandstof zal al een groot 
verschil maken in het aantal en het soort kwalen die je ervaart. 

 

Jij bent dus goed bezig!  Want je hebt voor deze lever zuivering 
gekozen 

 

Misschien las je het al tussen de regels door, om de lever te zuiveren moeten we ervoor 
zorgen dat we hem zo zuiver mogelijk houden.  Hiervoor gaan we een aantal producten 
uit ons dagelijks patroon schrappen en vervangen. 
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21-DAGEN LEVER ZUIVERING 
 

DE DON’TS 

 
Alcohol 
Ons lichaam erkent alcohol als vergif en 
zal dan ook alles is het werk stellen om 
meteen het gif uit ons lichaam te 
verwijderen.  De lever is hierin de 
aanvoerder en neemt de zwaarste taak 
op zich. Tijdens een periode waarin je de 
lever zuivert zal je dus GEEN alcohol 
drinken.  Het is belangrijk om de periode 
waarin je geen alcohol drinkt niet te 
onderbreken.  Je kan dus niet zeggen “ik 
dronk tijdens de 21 dagen slechts 3 
glaasjes”.  Want dan heeft je lever zich 
niet gezuiverd.  Let wel, alles is beter 
dan niets.  Als 3 glaasjes op 21 dagen 
voor jou een enorme vooruitgang zijn 
dan zal de lever je daar zeker dankbaar 
voor zijn.  Toch is het beter om minstens 
1 en bij voorkeur 2 keer per jaar een 
grondige zuivering te doen om de lever 
echt volledig in zijn volle kracht en 
functies terug te krijgen. 

Suikers en koolhydraten 
Je las het al, dat de lever een 
opslagplaats is voor glycogeen (gevormd 
uit koolhydraten na omzetting).  
Wanneer de suiker in het bloed nooit 
zakt zal er nooit glycogeen afgegeven 
worden, enkel nog meer opgeslagen.  
Hierdoor zal de werking van de lever en  
ook je metabolisme of de omzetting van 
voeding tot energie trager verlopen.  
Toegevoegde suikers zijn eigenlijk altijd 
vergif.  Lees etiketten en koop enkel 
producten met <5 gr suiker per 100gr. 
Wat koolhydraten betreft ga je kiezen 
voor de trage ipv de snelle.  Je kiest dus  

 
voor volkoren; pasta, rijst, brood.  Nóg 
beter is het om je “standaard” 
koolhydraten (af en toe) te vervangen 
door bvb: 

 Kikkererwten 
 Quinoa 
 Linzen 
 Havermout 
 Gierst 
 … 

Het gebruik van deze ingrediënten zal 
een nog positiever effect op je 
bloedsuikerspiegel uitoefenen. De lever 
zal aangesproken worden om de 
glycogeenvoorraden vrij te geven. Et 
voila, deze worden hiermee ook 
gezuiverd. 

Medicijnen 
Ben je niet doodziek dan neem je tijdens 
een zuiveringsperiode best geen 
medicijnen.  Zelfs de minste pijnstiller 
bevat chemische stoffen die ons lichaam, 
weer met de lever als krachtpatser en 
aanvoerder, onmiddellijk wil opkuisen.   
 
Cafeïne  
Hoewel er verschillende 
wetenschappelijke beweringen bestaan 
die mekaar tegenspreken of koffie nu wel 
of niet goed is voor je lever vat ik het als 
volgt samen; koffie, die voor minstens 
40% uit cafeïne bestaat, is een stof die 
afgebroken wordt en zonder meerwaarde 
ons lichaam terug verlaat.  Cafeïne heeft 
een invloed op onze hormonen (cortisol 
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en adrenaline) waardoor we ons tijdelijk 
energieker gaan voelen.  Zonder koffie 
als slecht te bestempelen is het 
aangewezen om tijdens een zuivering 
geen koffie te drinken om de lever 
maximaal te ondersteunen in het proces. 
 
 

Vlees 
Beperk je dierlijke eiwit consumptie.  Dit 
is ook iets dat ik standaard meeneem in 
het 1:1 coachingtraject Fit in Body in 
Mind.   
Wie te veel dierlijke eiwitten eet, loopt 
kans op vervetting van z’n lever.  
Vervang af en toe vlees door linzen, 
kikkererwten, noten, tofu of vis.   

 
 
 
 

Check de PeVita website (recepten) voor een gemakkelijk recept van 
heerlijke Linzenburgertjes. 
 

 

Vetten 
Zodra er vet, vanuit de voeding in je 
darmen komt, komt er gal vrij om te 
helpen bij de vertering van vetten in de 
dunne darm.  Dit vormt vetzuren. Die 
vetzuren worden in het bloed, naar de 
lever getransporteerd. De lever 
verandert de vetzuren van structuur, 
waardoor ze als brandstof kunnen 
worden gebruikt of wanneer je ze niet 
verbruikt worden opgeslagen in 
lichaamsvet. 

Stress 
De algemene taak van de lever is om 
afval van de spijsvertering en andere 
giftige stoffen te verwijderen. 
Ook 'emotioneel' gif als gevolg van 

stress en frustratie wordt door de lever 
opgeruimd.  Je kent ongetwijfeld het 
spreekwoord “er ligt iets op mijn lever”, 
… 
Hou daarom altijd de zelfzorg in het 
achterhoofd en vermijd stress(situaties).  
Doe ademhalingsoefeningen, neem een 
badje, maak een fikse wandeling in de 
natuur of doe aan je favoriete sport.  
Spreek over wat je wil veranderen en 
aanvaardt wat je niet kán veranderen.  
Het zal helpen om de stress in je lichaam 
te doen dalen.  Vraag jezelf ook af wat je 
stressoren zijn?  Wat kan je er zelf aan 
doen om ze te vermijden?  Zijn je 
energiegevers en energienemers in 
balans? 

 
 

Met de Persoonlijke Ontwikkeling in de Natuur werken we altijd op het verlagen van 
het stressniveau en gaan we niet alleen op zoek naar de oorzaken van je stress, we 
vinden er ook oplossingen voor.  De natuur helpt ons hierbij als metafoor én als 
rustgever. 
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Chemische stoffen uit cosmetica en verzorgingsproducten 
Onze shampoos, dagcrèmes en bodylotions zitten boordevol chemische stoffen.  Hoewel 
er wordt voldaan aan de maximum toegelaten hoeveelheden van een bepaald product 
moet onze lever het toch maar allemaal extra opkuisen en verwerken.  Via de huid, wat 
het grootste orgaan is komen de chemische stoffen in onze bloedbaan terecht waaruit de 
lever ze oppikt, verwerkt en weer afscheidt. 

Om je lever dus zo min mogelijk te belasten en hem optimaal zijn werk te laten doen kan 
je zelf kiezen voor verzorgingsproducten die volgende ingrediënten niet bevatten: 

 
Minerale olie 
Op de verpakking te herkennen aan de 
termen petrolatum, petroleum, 
parafinum (liquidum), vaseline of 
mineral oil. Gemaakt van aardolie. Het 
sluit je huid af en blokkeert zo de vocht- 
en zuurstofcirculatie. 

Sodium Lauryl/Laureth Sulfate ofwel 
SLS/SLES 
Fabrikanten gebruiken SLS omdat het ‘zo 
lekker schuimt’ en een goedkoop 
ingrediënt is. Deze stof reinigt zo sterk, 
dat het ook gebruikt wordt om 
garagevloeren te reinigen. Steeds meer 
verzorgingsproducten zijn SLS-vrij. Goed 
nieuws, want SLS kan huidirritatie en 
haaruitval veroorzaken.  

Parabenen 
Ethylparaben, methylparaben, 
buthylparaben, proplylparaben: deze 
stoffen worden toegevoegd als 
conserveringsmiddel en beïnvloeden de 
hormoonhuishouding. Meer dan 
driekwart van de verzorgingsproducten 
bij de drogist bevat parabenen. 

Polyethyleneglycol 
Op de verpakking staat PEG + een 
nummer. Hoe hoger het nummer, hoe 
hoger de kans dat het product eczeem 
en allergie  

 

 
 
veroorzaakt. Niet alle PEG is schadelijk: 
De basis van PEG is vaak een natuurlijke 
olie die wordt gesynthetiseerd tot 
emulgator. Bij dit proces kan 1.4-
dioxaan ontstaan, een stof die verdacht 
wordt van het veroorzaken van kanker. 
Ongeveer de helft van de 
verzorgingsproducten met PEG bevat 
1.4-dioxaan. Dit staat helaas niet op de 
verpakking en daarom is het raadzaam 
PEG te vermijden. 

Siliconen 
Helaas staat ook dit ingrediënt niet 
letterlijk op de verpakking. Vermijd 
dimethicone, cyclomethicone en 
simethicone.  Deze stoffen ‘doen’ niets 
voor je huid, integendeel: siliconen 
sluiten net als minerale olie je huid af. 

Propylene Glycol 
Helpt de huidvochtigheid te verhogen en 
werkzame stoffen de huid binnen te 
dringen. Maar deze stof heeft een hoog 
‘allergiepotentieel’, wat betekent dat 
steeds meer mensen hier allergisch op 
reageren. Niet te verwarren met 
Butylene Glycol, dit is een lichaamseigen 
stof met dezelfde werkzame 
eigenschappen die je niet hoeft te 
vermijden. 
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Phenoxyethanol 
Giftig en zeer schadelijk, daarom tot 
maximaal 1% toegestaan. Helaas zit 
deze stof in zoveel producten die 
dagelijks gebruikt worden, dat je 
makkelijk een schadelijke dosis 
opsmeert. Deze stof staat in de top 10 
van meest voorkomende allergieën en 
kan leiden tot 
vruchtbaarheidsproblemen. 

Parfum 
Parfum staat tussen haakjes: Een 
product zonder parfum is het veiligst, 
want een kleinere kans op allergische 
reacties of schadelijke stoffen. In 
synthetisch parfum kunnen bijvoorbeeld 

ftalaten zitten. Deze verstoren de 
hormoonhuishouding en zijn mogelijk 
kankerverwekkend. Maar ook essentiële 
oliën kunnen synthetisch zijn en 
allergische reacties veroorzaken. Liever 
wel een lekker geurtje? Als de olie puur 
natuur is, staat er letterlijk 
gecertificeerde biologische essentiële olie 
op de verpakking. Deze is dan vrij van 
schadelijke stoffen. Maar let op: ook 
biologische essentiële olie kan heftig zijn 
voor de (baby-)huid. Producten met 
parfum hoef je dus niet over te slaan, 
maar kijk wel even wat voor parfum het 
is. 
Bron: www.lauraenjames.com 

 

 

Het is helemaal niet de bedoeling om heiliger dan de paus te worden en mijn motto is 
sowieso “alles wat je doet is beter dan niets doen”.  Kies dus wat voor jou het meest 
toegankelijke is en alles wat je meer doet is een plus. 

Het is niet nodig om je meteen een paar loopschoenen of een yoga-abonnement aan te 
schaffen.  Ook niet om je badkamerkast leeg te halen.  Het is wel belangrijk om je 
bewust te zijn van de aanslag die je doet op je lichaam met wat je eet & drinkt, hoe je 
beweegt en wat je denkt. 

Nu we de lijst met DON’Ts gehad hebben geef ik je heel graag de DO’s mee.  Het is 
immers belangrijk om niet zomaar iets weg te laten in je dagelijkse patroon.  Het is 
psychologisch veel haalbaarder om te vervangen. 
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21-DAGEN LEVER ZUIVERING 

DE DO’S 
 

Water & thee 

Water 
Drink minstens 2l plat water per dag.  
Let er op dat je voor zuiver water kiest, 
want ook zware metalen (lood & zink, 
etc) hebben een schadelijke invloed op 
onze lever.  Spa reine is het meest 
zuivere commerciële water.  Let op de 
droogrest in het water.  Droogrest is een 
specifiek begrip voor de hoeveelheid stof 
die overblijft, wanneer men 1 liter 
bronwater bij 180 graden Celsius laat 
indampen. De  
droogrest wordt uitgedrukt in een aantal 

milligram per liter (mg/l). Een hoog getal 
van de droogrest geeft dus aan dat er 
veel mineralen in het water zitten. 
Een mineraal gehalte tussen de 50 en 
500mg/liter wordt als mineraalarm 
beschouwd en is sterk aan te bevelen 
voor dagelijks gebruik. 

 
Thee 
Vervang je dagelijkse koffie door thee.  
Kies ook hier weer voor natuurlijke thee 
en niet uit gearomatiseerde thee.  Kies 
bij voorkeur voor losse thee.   

  
 
Lust je graag gember?  Doe hem 
gerust in je warm water!  Gember 
versnelt de stofwisseling, terwijl het 
tegelijkertijd ook bijdraagt aan de 
ontgifting van je lichaam. Dankzij 
gember heeft je lever het minder 
zwaar om zich van alle gifstoffen te 
ontdoen. 
Je kan gember ook in je maaltijden 
verwerken, bvb in een groentenwok.
  
 
 

Groenten & fruit 

Hoewel bittere groenten (bvb witloof, andijvie, …) de zuivering zouden stimuleren is het 
gewoon goed om je verminderde koolhydraatgebruik op te vangen met meer groenten.  
Welke ook, ze zijn allemaal goed!  Laat je dus maar helemaal gaan met die groenten. 
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VOOR JE SAMENGEVAT 
 

DO DON’T 
 

Drink veel water en losse thee 
 

Alcohol 
 

Eet meer groenten en fruit 
 

Cafeïne 
  

Slaap voldoende Suikers & snelle koolhydraten 
  

Doe aan zelfzorg en ontstress (te veel) Vlees 
 

 Medicijnen 
 

 Stress 
 

 Chemicaliën uit 
cosmetica/verzorging 

 
 
 

 

Door deze aanpassingen gedurende 21-dagen in je levensstijl te integreren zal je de 
lever rust gegeven hebben en daardoor de mogelijkheid om zich te focussen op het 
uitvoeren van de vitale taken die hij heeft.  Je zal je daardoor fitter en vitaler voelen.  
Waarom 21 dagen?  Omdat dit de tijd is die ons lichaam nodig heeft om zich aan te 
passen aan verandering.  Korter is ook goed maar pas vanaf 21 dagen heb je optimaal 
effect. 

 

 
Weeg en meet jezelf voor je aan de zuivering begint.  De kers op de taart kan wel 
eens een kilootje of een paar centimeter minder zijn.  Meet vooral de taille (ter 
hoogte van de navel).  Wanneer je teveel visceraal vet (vet rond de organen hebt) 
zal je zwaarder op je buik zijn. 
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Het is mogelijk dat je de eerste dagen of zelfs week hoofdpijn ervaart.  Je zal 
misschien ook vaker moeten plassen en je stoelgang kan ontregelt geraken.  
Panikeer niet!  Dit herstelt zich allemaal.  Neem voor je hoofdpijn géén pijnstillers.  
Maak een flinke (bos)wandeling, drink veel water en ga op tijd in je bedje. 

A LITTLE HELP 
 

Omdat mijn levensstijl al voor 80% op deze 
richtlijnen gebaseerd is geef ik de lever 
zuivering extra steun met een supplement. 
Wie mij kent weet dat ik géén voorstander van 
supplementen ben.  Ik ben er immers van 
overtuigd dat alles wat je nodig hebt via een 
gezonde levensstijl te vinden is.  Toch zitten er 
heel veel schadelijke stoffen in de lucht die we 
inademen, het voedsel dat we eten en de 
shampoo of gezichtscrème die we gebruiken.  
Om de lever te ondersteunen ook die 
afscheiding zo optimaal mogelijk te doen neem 
ik tijdens de zuiveringsperiode Cyrasil van 
Soria Natural.  Ik kreeg het ooit aanbevolen 
door mijn osteopaat en heb het idee (kan ook 
psychologisch zijn) dat het me helpt om de 
zuivering zo optimaal mogelijk te doen.  Het 
product is een homeopathisch concentraat van 
Mariadistel, Zwarte Radijs en Artisjok en vrij te 
verkrijgen bij de apotheker.   

 

 

Heb je nog vragen of opmerkingen?   
Ik ben er voor je! 

 

Tag me in je social media posts bij de 
stappen die je neemt om je lichaam te 
zuiveren en je gezonde levensstijl te 
optimaliseren. 
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SAMEN GAAN WE MET  
ENERGIEKE STAPPEN NAAR POSITIEVE VERANDERING 

VAN DE LEVENSSTIIJL IN BODY & MIND 

 

Peggy Van Kemseke 
Health & Lifestyle Coach in de Natuur 

Energieke Stappen naar Verandering van de Levensstijl 

PEVITA COACHING 
Maelstede 1 • 2920 Kalmthout 

mob +32 474 29 38 82 • email peggy@pevita.be 
website pevita.be      

 

 

 
Erkenningsnummer : 19-04-03-097 


