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Mijn Candida verhaal begint misschien wel al heel wat
jaren geleden. Veel vage klachten, gewrichtsklachten,
moeheid etc.. Maar nooit erg genoeg om er echt mee

door te zoeken naar een oorzaak.
 

Tot de zwangerschap van onze tweede zoon. Ik kreeg
vreselijke vaginale klachten en dit gaf uiteindelijk de

oorzaak Candida Albicans. 
 

Maar dan krijg je van de huisarts een zalfje of een vaginale
capsule. Er wordt niet verder gekeken dan de huidige

klacht.
 

Terwijl Candida zoveel meer is dan dat! 
Wist ik veel toen. 

Achteraf gezien had ik veel meer mogen doen in mijn
zwangerschap. Ons zoontje werd geboren en heeft veel

last gehad van eczeem. Gevolg van een mindere
darmflora.

 
Klachten bleven bestaan na mijn zwangerschap, en ik heb
veel, heel veel verschillende methodes en supplementen

geprobeerd. Want ook jij weet dat er 101 adviezen en
waarheden online staan.  

Helaas geen enkele sloeg echt aan bij mij. 
 

Daarom ben ik zelf op zoek gegaan naar het werkende
middel en dieet. Want helaas, alleen met een pil kom je

niet van je Candida af. 
 

Ben jij ook klaar om hier mee aan de slag te gaan?
Let's do this!

Frustratie, onmacht



Candida, wat is het?

 

Wanneer je aan iemand moet uitleggen dat je een schimmel hebt
voel je je misschien erg ongemakkelijk of opgelaten. 

 
Maar dat is nergens voor nodig! 

Sterker nog ieder mens heeft deze Candida gist bij zich! 
Misschien heeft degene tegenover je wel een voetschimmel. 

Dit is ook een uiting van de Candida schimmel.
 

Candida albicans is namelijk een gistachtige schimmel die elk
gezond mens bij zich draagt. Het is zelfs nuttig voor het verteren
van voedsel en beschermt ons tegen bacteriën. Het is onderdeel

van een normaal evenwicht in ons lichaam. 
Maar waarom heeft de één wel last van deze schimmel en iemand

anders niet?
 

Zoals gezegd is de Candida onderdeel van een evenwicht in ons
lichaam. Wanneer dit evenwicht verstoord wordt, door

bijvoorbeeld een tekort aan andere goede bacteriën, grijpt de
Candida albicans zijn kans en gaat overwoekeren in je darmen.

Het kan zich razendsnel vermenigvuldigen en maakt
schimmeldraden met uitlopers aan. Deze produceren toxische

stoffen. Hier voel je je miserabel door.
Antibiotica, anticonceptie-pillen en ontstekingsremmers doen de
schimmelgroei versnellen doordat zij de goede bacteriën, de juist

tegenwicht geven aan de schimmel, vernietigen. 
 

Er ontstaan klachten zoals; mondspruw, vaginale
schimmelinfecties, eczeem met geelachtige schilfers, jeukende

liezen, terugkerende infecties, maar ook allerlei andere vage
klachten zoals gewichtstoename, depressie, verzuring van je
spieren, constante honger, een verminderde concentratie of

PDS.
 

Overgroei



 
Candida in de vagina een veelvoorkomende aandoening is waar

veel vrouwen één of meerdere malen mee te maken krijgt. 
Die klachten gaan we te lijf in het uitgebreide protocol, maar er

zijn ook natuurlijke, vriendelijke producten die sneller verlichting
geven. Je wilt zo snel mogelijk van je jeuk af en dat kan.

 
Vaginale schimmel is niet iets wat je zo even met iedereen
bespreekt. Zelfs bij de dokter kan het ongemakkelijk zijn.  

 
Vaginale schimmel kan beginnen door het dragen van een te

strakke spijkerbroek en synthetische onderbroeken. Als je er dus
veel last van hebt, probeer dan ook eens wat het effect is van een

katoenen onderbroek en draag wat vaker een lossere broek. 
 

Je kunt de volgende klachten herkennen bij een vaginale
Candida:

 
• Witte vloed

• Branderig gevoel
• Jeuk

• Roodheid en zwellingen in en rond schaamlippen
• Pijn bij seks

 
Voor een snelle verlichting in de vagina zijn de volgende natuurlijk

middelen fijn:
 

• Een tampon van bio katoen met biologische biogarde yoghurt
(dit is echt een topper!)

• Katoenen onderbroeken dragen
• Niet al te strakke broeken dragen

 
 

Candida op meerdere plekken
Vagina en mond



De volgende klachten kunnen optreden bij candida in de mond:
 

• Kapotte mondhoeken
• Spruw (witte vlekjes)

• Kapot gehemelte
 

Snelle bestrijding van de klachten rond de mond is bio niet ontgeurde
kokosolie erg fijn. Smeer dit op de mondhoeken en op je gehemelte.

Bestrijding

Uiteraard zijn bovenstaande tips ook alleen maar symptoombestrijding.
Om de Candida echt te bestrijden zul je deze bij de oorzaak moeten

aanpakken.
En deze ligt in je darmen. De Candida heeft de kans gekregen om te

overwoekeren doordat andere bacteriën verzwakt waren of afwezig. Een
van de doelen is dan ook om deze weer kans te geven om te groeien. 
Dit doe je door de Candida uit te hongeren. (zie volgende pagina met

voedingsmiddelen om te vermijden) Maar ook om de goede bacteriën
weer kans te geven om zich te nestelen. Dit doe je met een goede pre-en

probiotica. Bijvoorbeeld de Candea van Bio-kult.
 

Hiernaast is een evenwichtig voedingspatroon van groot belang. Denk
aan veel groente, onverteerbare vezels. Verderop vind je een aantal

recepten ter inspiratie.
 



Wat kun je beter laten staan?

Suiker
Hier bedoel ik alle vormen van suiker. 

 
 
 
 

Koolhydraten
Koolhydraten zetten zich om in suikers. We kunnen deze groep
verdelen in snelle en langzame koolhydraten. De snelle zorgen

voor flinke schommelingen in je bloedsuikerspiegel waardoor je
sneller trek hebt. Bij de langzame koolhydraten blijft je

bloedsuikerspiegel gelijk. In het geval van Candida moet je de
snelle koolhydraten vermijden. 

 
 
 
 
 
 

Gist
De meeste mensen met candida krijgen van voedingsgisten een

opgeblazen buik of rommelende darmen. 
Het is niet duidelijk of dat door de candida komt. 

Gist is dus een beetje lastig. De ene expert zegt, neem gerust
brood, de ander zegt van niet en vertelt je bovendien om ook

zuurdesem te vermijden. 
Ik heb ervoor gekozen om het zoveel mogelijk te vermijden. 

 
 
 
 
 

Schimmels
Denk bij schimmels aan schimmelkazen, maar ook aan de gewone

kazen. 
 
 
 
 



Voorbeeld dagmenu
Ontbijt

 
Omelet

Ingrediënten per persoon
 

2 eieren
1 eetlepel Italiaanse kruiden 

Zout
1 tomaat

�⁄� ui
Handje kiemgroenten zoals alfafa.

 
Bereiding

Snipper de ui en snijd de tomaten in kleine blokjes. Fruit de
ui zachtjes aan in een koekenpan met wat olijfolie of

kokosolie. Voeg als de ui zacht is geworden de
tomatenblokjes toe. Kluts de eieren los in een kom met de

kruiden en zout. Verdeel het eimengsel over de tomaten en
ui in de pan en bak de omelet gaar.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



Lunch
 

Grote salade met olijven en kipfilet
 

Ingrediënten: 
 

Zak gemengde sla
Rucola

Zwarte olijven zonder azijn
Avocado in stukjes

Komkommer in stukjes
Tomaat in schijfjes

Rode ui in ringen
1 gele paprika in stukjes

1 teen knoflook
 Gebakken kipfilet in stukjes

Olie
Handje sesamzaadjes

Eventueel appelciderazijn
Peper en zout 

 
Bereiding

Doe de salade en al het andere groen en knoflook in een
kom, meng het met de olie, evt appelciderazijn toevoegen

en peper en zout
Voeg de kip toe en tot slot de sesamzaadjes.

 
 
 
 
 

 
 
 



Diner 
 

Kip-courgette burgers
 

Ingrediënten (2 porties):
½ kilo kipfilets

1 kopje courgettes, in stukjes
2 cm verse gember, fijngesneden

2 lente-uitjes, fijngesneden
1/4 kopje verse koriander
1 eetlepel kokos aminos

1 ei
3 eetlepels vers gemalen lijnzaad

Kokosolie
 

Bereiding
Doe alles behalve de olie in de keukenmachine, totdat je een
goede consistentie hebt om de hamburgers mee te maken.
Verhit de olie in een grote koekenpan op middelhoog vuur.
Je moet in staat 5 tot 6 pasteitjes vormen van het mengsel

in de keukenmachine. Bak ze gedurende 3 tot 4 minuten aan
elke kant, of tot ze bruin en gaar zijn.
Serveer met een salade naar keuze.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



Tot slot

Ik hoop oprecht dat dit ebook jou meer informatie heeft kunnen geven
over de Candida gist.

Er valt echter nog veel meer te vertellen en aan te doen! 
 

In het Candida protocol leg ik dit stap voor stap uit incl. 5 weekmenu's en
de suppletie om jouw lichaam te ondersteunen om van deze enorm

vervelende Candida infectie af te komen. 
 

Speciaal omdat je dit ebook al gedownload hebt, heb ik nog een speciale
korting voor je! Met de code Ebook5 krijg je 5 euro korting op het Candida

protocol!
 

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten? 
Hier vind je de link naar het boek.

 

https://www.mariskatijhof.nl/product-page/het-candida-protocol
https://www.mariskatijhof.nl/product-page/het-candida-protocol
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