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Voorwoord
Herken je dat? Je wil gezonder eten, meer bewegen en beter voor jezelf
zorgen. Ondanks dat je niets liever wil dan je fit voelen in je eigen li
chaam, is het in gang zetten hiervan soms lastig.  Misschien mis je de
motivatie, blijven de kilo’s steeds op dezelfde plek terugkomen of heb je
last van (chronische) pijnklachten. Wat de reden ook is, wij bieden je op
een unieke en persoonlijke wijze net dat extra steuntje in de rug.

Met het pakken van dit magazine heb je alvast de eerste stap gezet.
Even wat extra tijd voor jezelf, een goed begin is het halve werk zullen
we maar zeggen. De overstap maken naar een nieuwe levensstijl is na
melijk nooit makkelijk of vanzelfsprekend.
 
Ik hoor je denken ‘waar begin ik?’ of ‘hoe ga ik dit ooit volhouden?’.
Vergeet niet, dit is allemaal mentaal. Natuurlijk kun jij het volhouden!
Sterker nog, een nieuwe levensstijl klinkt vaak veel rigoureuzer dan het
is. Uiteindelijk hoef jij je niet alleen aan te passen aan je levensstijl,
maar je levensstijl ook aan jou. Het is geen toeval dat een gezonde le
vensstijl hand in hand samengaat met een gezond gewicht. Alles draait
om de juiste balans.
 
Dit magazine zit boordevol tips, adviezen en frisse recepten. Kortom een
bron van inspiratie om jou net dat zetje in de juiste inrichting te geven.

Neem vandaag het besluit dat je het wel kan! Want ook al ben je er
vandaag nog niet, je bent verder dan gisteren!
 
Veel leesplezier!
Bailine Nederland
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Bailine®
Figuurvorming

Figuurvorming bij Bailine 
Al jarenlang is de Bailine methode een effectieve behandeling bij
figuurvorming. De spierstimulator van Bailine is ontworpen in
Noorwegen door Kurt Bai. Zodoende de naam Bailine. Meneer Bai
was op zoek naar een spierstimulerende behandeling die de
spieren kan trainen zonder daarvoor uren naar de sportschool te
hoeven gaan.
 
Nu 50 jaar later werken wij nog steeds met deze unieke spiersti
mulator. De spiersimulator kan met een behandeling van 30 mi
nuten een work-out van 1 ½ tot 2 uur evenaren.
 
Een ideale manier om je spieren te trainen voor mannen en
vrouwen die niet kunnen of willen sporten.
 
Met de ruim 90 verschillende programma’s, kunnen we voor ie
dereen een gericht behandelplan opstellen. Zo zijn er program
ma’s voor de buik, taille, heupen, nek, knieën. Kortom, voor ieder
wat wils.
 
De spierstimulator helpt je bij het opbouwen en onderhouden
van een gezonde en soepele spiermassa. Door deze krachttrai
ning heb je de komende 24 uur een hoge verbranding, zelfs wan
neer je de rest van de dag op kantoor zit
 
  
 
 
 
Een kilo spierweefsel heeft ongeveer 100 calorieën per dag
nodig, maar een kilo vetweefsel heeft slechts 4 calorieën per dag
nodig!
 
Het gebruik van elektrotraining, zowel voor als na het behalen
van je doel, zorgt voor het opbouwen en onderhouden van spier
massa. Op deze manier kan de spiermassa toenemen waardoor
de kans dat jij je fitter zult voelen erg groot is. Daarnaast zul je
merken dat het makkelijker wordt om doelgericht centimeters af
te vallen, dit komt omdat een pond vet veel meer plaats inneemt
dan een pond spieren.
 

Gratis proefbehandeling? 
Gewoon onderdeel van onze service!

Een korte intro over Bailine

Voordat je met iemand wilt gaan samenwerken, wil je deze per
soon eerst ontmoeten. En de behandeling moet natuurlijk goed
aanvoelen. Daarom is bij Bailine de eerste behandeling en intake
geheel kosteloos en vrijblijvend.
 
Tijdens deze proefbehandeling bespreek je met een Bailine the
rapeut wat je wensen en doelen zijn. Daarna krijg je een volledi
ge figuuranalyse. Aan de hand hiervan kunnen we een realistisch
en haalbaar doel stellen en een passend behandelplan realiseren.
Vervolgens ga je heerlijk ontspannen ervaren wat de Bailine
spierstimulator doet.
 
Wij streven voor een blijvend resultaat. Graag tot ziens in een
van onze studio’s!
 
Regelmatig openen we nieuwe studio's Kijk op www.bailine.nl
voor de locaties.
 
Geschreven door Desiree, Bailine therapeut in Barendrecht

 
De reden waarom mensen vaak in gewicht kunnen toenemen
nadat zij op dieet zijn geweest, is omdat de spiermassa tijdens
dit dieet werd verminderd in plaats van de vetmassa. Wanneer je
dan gewoon gaat eten, dan komt je spiermassa er weer bij en
kom je aan in gewicht. Bij Bailine werken wij daarom niet met
diëten, maar helpen wij je bij het verbeteren van je levensstijl.
 

Wist je dat de spieren de grootste eneregievebruikers
zijn in het lichaam?
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Bailine®
Figuurvorming

Elektro training, de toekomst van bewegen
Bewegen is cruciaal voor onze gezondheid. Spierstimulatie kan
daar een grote rol in spelen. Niet iedereen kan of wil bewegen:
het kost tijd, moeite en een bepaalde mate van fitheid. Elektro
training (EMS) is een doeltreffende en tijdbesparende manier om
te bewegen. Met behulp van een computergestuurde simulator
wordt er op gecontroleerde wijze spiersimulatie verricht. Kort ge
zegd komt het er op neer dat je spieren worden bewogen zonder
dat je daar zelf iets voor hoeft te doen. Het gebruik van EMS
zorgt voor het opbouwen, het handhaven en/of toenemen van
uw spiermassa. De elektro training kan een positieve invloed
hebben op je spieren, gezondheid, figuur, lichamelijke klachten
en eventuele chronische pijnen.
 
Het stimuleren van uw spieren
De activiteit in de zenuwen en spieren in het lichaam is van elek
tronische aard: het zenuwstelsel zendt signalen van de ene
plaats naar de andere. Dit gebeurt deels zintuiglijk en deels acti
verend. De EMS-signalen zijn zintuiglijk en activeren de signalen
in de hersenen. De hersenen stimuleren vervolgens de spiersa
mentrekkingen via de zenuwen. Op welke manier de spieren
worden gestimuleerd maakt niet uit. Iedere spierzenuw zal in
kracht en dikte toenemen als de spierstimulatie constant wordt
herhaald. EMS imiteert het natuurlijk proces van de zenuwen en
spieren. Als de impulsen worden afgegeven, ontstaat precies de
zelfde spiersamentrekking als in normale omstandigheden.
 
Samenspanning en ontspanning
Tijdens een Elektro training worden pads op bepaalde spiergroe
pen en plaatsen op de huid bevestigd. Om EMS op je lichaam aan
te kunnen passen, zendt het instrument zwakke impulsen uit die
in sterkte en duur geregeld kunnen worden. De impulsen creëren

• Een spierstimulatie training duurt slechts een half uur, maar
staat gelijk aan twee uur fitness in een sportschool. Handig
voor iedereen met een drukke agenda!

• De training vermindert lastige, bijkomende kwalen als lage
rugpijn, menstruatiepijn, bekkeninstabiliteit, cellulitis en
oedeemklachten

• Met EMS kun je gerichter trainen op gewenste lichaamsdelen

• De behandeling heeft een positief effect op chronische pijnen,
omdat er geen inspanning geleverd hoeft te worden

een ritmische wisselwerking tussen de samenspanning en ont
spanning. Er is op dat moment geen verschil tussen de spiertrai
ning en de normale, elektrische activiteit in de spieren.
 
Voordelen van EMS
Met behulp van EMS worden je spieren bewogen zonder dat je
daar zelf iets voor hoeft te doen. Maar dat is niet het enige voor
deel van een Elektro training. Wat levert EMS jou nog meer op?
 

 
EMS is ook krachttraining
Met behulp van krachttraining kun je je verbranding in rust ver
hogen. Krachttraining gaat het verlies van spieren en het afne
men van uw verbranding als gevolg van spierverlies tegen. Hoe
meer spieren je hebt , hoe meer calorieën er in rust worden ver
brand. Zelfs als je rustig tv zit te kijken! Het basale metabolisme
is het aantal calorieën dat je in rust verbrandt. Als je je gewicht
wilt verminderen, is EMS een nuttige hulp. Dagelijks bewegen
verhoogt de verbranding en zorgt voor afname van lichaamsvet.
Bovendien wordt je lichaam bij beweging voorzien van energie.
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Bailine®
Voedingsadviezen

Verbeter je spijsvertering in 4 stappen

Hoe gezond zijn jouw darmen? Heb je wel eens last
van darmklachten? Hoe goed werkt je spijsvertering?
En waarom werkt je stofwisseling langzamer wanneer
je darmen niet goed functioneren?

Wanneer je problemen hebt in je darmstelsel,  is dat moeilijk te
negeren. Bovendien is het gevaarlijk voor je gezondheid en wel
zijn.
 
Het begint bij de mond 
 
Het voorkomen of verhelpen van darmklachten begint al bij de
mond. Dit is namelijk je eerste barrière. Hier wordt speeksel vrij
gemaakt. Je spijsvertering komt op gang en het is de eerste ver
dedigingslinie tegen schadelijke bacteriën.
 
Een gezond darmstelsel hangt namelijk niet alleen af van wat je
eet, maar ook hoe je het eet. Goed kauwen is belangrijk voor het
mengen van het speeksel met het eten. In je speeksel zitten na
melijk verteringsenzymen. Deze zijn nodig tijdens het spijsverte
ringsproces. Het spijsverteringsproces vindt plaats in de mond en
gaat vervolgens naar de slokdarm, de maag, de twaalfvingerige
darm, de dunne darm en vervolgens de dikke darm waarna het
eindigt als ontlasting in het toilet.
 
Wanneer je darmklachten hebt, kan dit dus een gevolg zijn van
een slechte spijsvertering.
Het verband tussen spijsvertering en overgewicht
Wat veel mensen niet weten, is dat na het spijsverteringsproces
de stofwisseling plaatsvindt. Tijdens de stofwisseling wordt het
voedsel omgezet naar voedingsstoffen. Deze verdelen we onder
in drie categorieën: bouwstoffen, brandstoffen en beschermende
stoffen. Je kunt waarschijnlijk al raden dat de brandstoffen o.a.
zorgen voor je energievoorraad, maar het functioneert ook als
brandstof voor je hersenen. De bouwstoffen worden voornamelijk
gebruikt voor een gezonde spiermassa en de beschermende
stoffen gaan naar je immuunsysteem.
 
Wanneer de spijsvertering niet optimaal werkt, heeft dit een di
rect effect op je stofwisseling. En zoals je misschien al wist, is de

stofwisseling cruciaal bij het onderhouden van een gezond ge
wicht.
 
Nu is dit niet altijd het geval. Er kunnen nog veel meer factoren
meespelen waarom je moeizaam of niet kunt afvallen. Maar het
is zeker de moeite waard om je spijsvertering eens een handje te
helpen.
 
Verbeter je spijsvertering in 4 stappen 
 
1. Kauwen. Vooral wanneer je veel koolhydraten eet, is kauwen
belangrijk. Kauw 15-20 keer per hap. Hierdoor ben je ook gelijk
bewuster bezig met je maaltijd.
 
2. Niet drinken tijdens het eten. Hoewel drinken heel belangrijk
is, kun je dit beter niet tijdens het eten van een maaltijd doen.
Het verdunt de spijsverteringssappen. Met als gevolg een onvol
ledige spijsvertering.
 
3. Stop met kauwgom. Constant ergens op kauwen zorgt voor
onnodige speekselvorming. Je fopt als het ware je spijsvertering
door te kauwen, maar niks door te slikken. Hierdoor kan je spijs
verteringsproces uitgeput raken.
 
4. Ga lekker knagen. In plaats van sapjes, smoothies en hutspot,
kun je beter iets hebben waar je op moet kauwen. Kook je eten
niet te gaar, maar zorg voor een lekkere bite.
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Bailine®
Voedingsadviezen

Vraag aan de redactie: “Ik weet niet wat ik het beste kan eten
met al die tegenstrijdige berichten. Wat is nu gezond en wat
niet?”
 
Redactie:
“Een vraag die steeds meer voorkomt dankzij de sterke groei van
dokter Google. Er staat hier zoveel tegenstrijdige informatie op,
dat dit heel verwarrend kan zijn voor de lezer. Mijn persoonlijke
mening is dat dit eigenlijk niet zo ingewikkled hoeft te zijn. We
moeten gewoon gaan denken vanuit de basis.’’
 
Als je begrijpt hoe het lichaam tot stand is gekomen en wat het
heeft moeten doorstaan om hier toe te komen, kun je misschien
beter begrijpen wat het nodig heeft om gezond en fit te blijven.
We nemen je daarvoor mee naar de oertijd.
 
Het begin der tijden 
De mensheid is ongeveer 160.000 jaar oud en ons lichaam mu
teert met een snelheid van ongeveer 0,5% per miljoen jaar. He
laas is er in de afgelopen 100 jaar een disbalans ontstaan tussen
ons leefgedrag en het lichaam. Dit is te verklaren aan het snelle
veranderen van onze maatschappij.
 
Deze omstandigheden zouden een belangrijke oorzaak kunnen
zijn van de huidige (chronische) ziekten, waaronder diabetes
mellitus, hart en vaatziekten, bepaalde vormen van kanker en
enkele psychiatrische ziekten.
 
Door te kijken naar het eetpatroon van onze voorvaderen, die ja
ger-verzamelaars waren, kunnen we zien dat het destijdse voe
dingspatroon uit een zeer kleurrijke samenstelling bestond. Ze
aten elke dag bessen, noten, granen, groenten, vis, vlees en aller
lei soorten vruchten. Allemaal uiterst kleurrijk. Terwijl onze hui
dige maaltijden voornamelijk geel, bruin en oranje gekleurd zijn.
Denk hierbij aan pasta, brood, granen, aardappels, gefrituurde
producten, deegwaren en chips.
 
We zullen altijd een product blijven van de natuur. Door te kijken
naar de basisbehoeften van je lichaam, kun je er zelf achter
komen wat het beste voor je is om te eten.

 
Hieronder staan de verschillende kleuren en welke specifieke vi
taminen en mineralen ze bevatten.
 
Rood verwarmt en stimuleert
Rode bessen, appels, kidneybonen, vlees, tomaten en radijs zijn
goed voor je nieren, blaas en spieren. Maar let wel op dat je niet
teveel rood voedsel eet, want dat kan leiden tot boosheid, irrita
tie en hyperactiviteit.
 
Oranje versterkt, kalmeert en is eetlustbevorderend
Mango, wortel, perzik, eigeel, pompoen, papaja en paprika zijn
goed voor de benen, maag en de bloedsomloop. Oranje voedsel
beschermt je tegen luchtvervuiling en de gevaarlijke uv-straling
van de zon.
 
Geel harmoniseert, laxeert en reinigt
Gele linzen, bonen, bananen, ananas, maïs en citroen zijn goed
voor je maag, lever en zenuwstelsel. Het eten van geel voedsel
werkt kalmerend en stimuleert geluk en welzijn.
 
Groen voedsel is kalmerend en rustgevend
Witte druiven, okra, koriander, erwten, bonen, komkommer, mun
gbonen en melkproducten (met mate) zijn goed voor je oren,
armen, spijsvertering en hart. Melk is tevens een groen voedings
middel, omdat het de groene energie van gras bevat.
 
Blauw voedsel werkt antiseptisch, slaapverwekkend en
kalmerend
Rozijnen, bramen, bosbessen, pruimen en paddenstoelen bevor
deren de slaap en zorgen voor een ontspannen nachtrust zonder
nachtmerries. Verder is blauw voedsel goed voor je mond, keel
en luchtwegen.
 
Paars voedsel zet aan tot creativiteit en is antibacterieel
Aubergine, bieten, uien, kool en druiven zijn goed voor je hoofd
huid, haar en hypofyse. Paars voedsel is verweven met rood en
blauw voedsel. Dat maakt het extra voedzaam.
 
Kortom, een gezonde maaltijd is een kleurrijke maaltijd.
 
Geschreven door Collette Janssens, Bailine therapeut in Haarlem.

Een gezonde maaltijd,
is een kleurrijke maaltijd
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Bailine®
Mentale motivatie

Ik eet mij slank en voel mij hier gelukkig bij!

Een sterk partnerschap tussen 
lichaam en geest
Bailine had als een van de eerste afslankmethodes de pijler “
Mentale Motivatie” in haar actieplan staan. En niet voor niets:
elke geslaagde actie op lichaamsgebied start met de juiste mind
set. Alleen met een positief doel voor ogen schep je voorwaarden
voor een geslaagde actie!
 
In ons programma houden wij daarom rekening met de onmisba
re verbintenis tussen lichaam en geest.
 
De geest is sterker dan het lichaam 
Je lichaam en geest werken nauw samen om je te voorzien van
voeding, vitaliteit en geluk. Het lichaam gebruikt voedsel, water
en zuurstof om zich te ontwikkelen en in leven te blijven. De
geest kiest een taak om creatief en actief te blijven.
 
Een heerlijke maaltijd die is bereid door een liefhebbende ouder
of partner kan zowel je lichaam en je geest voeden. Als je hele
maal in het nu bent wanneer je eet, worden er niet alleen krach
tige plezier hormonen gevormd, maar ontstaat er ook een gevoel
van eenheid tussen jou, het eten en het proces van eten.
 
Alles wat je doet en meemaakt – lichamelijk, geestelijk en emo
tioneel- heeft een diepgaand effect op je hele wezen. Dit geldt
niet alleen voor eten maar ook voor het gezelschap waarin je
verkeert of de omgeving waarin jij je bevindt. Denk maar eens
aan de troostende woorden van een vriend en wat die met je
doen. Daarentegen krijg je een heel ander gevoel als je aan iets
verontrustends denkt of een vervelende boodschap krijgt.

 
Voor mentale gezondheid hebben we behoefte aan de 3 G’s
Geen verstoorde relaties. Zorg voor gezonde en volwassen rela
ties in je directe omgeving met familie en vrienden
Gewenste situatie. Doe de dingen in het leven die je werkelijk
graag doet. Maak naast verplichtingen tijd vrij om leuke dingen
te doen zoals hobby’s en sporten. Wist je bijvoorbeeld dat spor
ten het serotonine (goed gevoel) gehalte in je lichaam verhoogt?
Geniet van het moment. Als je iets doet op een bepaald moment,
zorg er dan voor dat je er volledig mee bezig bent en ervan kunt
geniet.

 
  
Om een doel te bereiken in het leven dient dit doel eerst bekend
te zijn, waarna de te nemen stappen en de weg erheen ons dui
delijk wordt. Wat heel belangrijk is om je doel te bereiken is je
gedrag: wanneer je bijvoorbeeld slank wilt worden, dien je je te
gedragen alsof je het al bent, dan neem je ook vanzelf de stap
pen die daarbij horen. Een slank persoon neemt namelijk andere
beslissingen als een persoon met overgewicht.
 
Bij Bailine zijn de therapeuten getraind in het ondersteunen van
dit proces. Zodat wij samen het best mogelijke resultaat berei
ken.
 
Geschreven door Julia, Bailine therapeut in Uden.
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Bailine®
Mentale motivatie

Motivatie bij het veranderen van je leefstijl

Hierin kun je je vast vinden; vanaf maandag ga ik weer helemaal
op de gezonde toer en ga ik meer lichaamsbeweging doen.
 
Je hebt voor de zoveelste keer dit besluit genomen, maar wat
zorgt er nu voor dat je deze keer wel doorzet en niet opgeeft?
 
Mentaal afvallen 
Voordat je het besluit neemt om je leefstijl te veranderen, moet
er eerst een verandering in je gedachten plaatsvinden. De ge
dachte aan een eindeloos leven in de sportschool en elke dag sla
en komkommer eten… kan je motivatie flink in de weg staan.
 
Begin eerst eens om voor de spiegel te staan en jezelf te vertel
len wat je graag wilt veranderen. En daarna vertel je wat je graag
wilt behouden. Wat zijn je sterke punten? Wat wil je graag ver
beteren ten opzichte van nu? Meer energie? Een strakker en
slanker figuur?
 
Streef naar een goede basis. Niet gelijk perfectie.

Het bewust kiezen voor een gezonde leefstijl gaat niet in één
dag perfect. Je lichaam heeft onderhoud nodig. Net als een auto.
Die geef je de juiste benzine, want anders gaat het dingen doen
die het niet hoort te doen. Het heeft af en toe een wasbeurt
nodig en een APK’tje. Net als je lichaam. Het heeft de juiste
brandstof nodig en dagelijks onderhoud.
 
Je lichaam is belangrijk. Het verdient de zorg en liefde omdat jij
het verdient een gezond en slank lichaam te hebben. En niemand
kent je lichaam beter dan jij.
 
Wat is voor jou gezond? 
Wanneer ben jij tevreden? Wat is voor jou gezond? Meer energie
hebben, minder gewrichtsklachten, of rugpijn, meer spiermassa
en een betere lichaamshouding? GEZOND en VITAAL het leven
door, waarbij je aandacht hebt voor gezonde voeding, leefbaar
heid, en vooral genieten van al wonderlijke dingen in het leven!
 
Geschreven door Susan, Bailine therapeut in Scheemda

Maaike, onderwijzer, 48 jaar
Doel: beter in mijn vel zitten, lichamelijk maar ook mentaal
 
Vanwege o.a. drukke werkzaamheden voelde ik me de laatste tijd niet heel gelukkig meer in mijn vel. Er waren wat kilo’s bij
gekomen en had weinig energie om nog leuke en ontspannende dingen te doen. Tijd en zin in een sportschool had ik niet en
ik kon de motivatie om te lijnen niet opbrengen.
Bij Bailine vond ik een luisterend oor en stimulans om een gezonder en gebalanceerde levensstijl te krijgen. Er heerst een
warme persoonlijke sfeer waar ik rustig een half uurtje kan liggen, daarnaast voelt het aangenaam en heeft het een goed ef
fect op de overtollige kilo’s.
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Bailine®
Pijnbestrijding

In 2016 is er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de invloed
van EMS op de kwaliteit van leven van mensen die lijden aan
chronische pijn. In dit kwalitatieve onderzoek, welke plaatsvond
in Nederland en in Noorwegen, staan de ervaringen van mensen
met chronische pijn centraal.
 
Graag presenteren we de uitslagen van dit onderzoek aan de
hand van een vraag-antwoord structuur.
 
Wat is elektrische spierstimulatie?
Elektrische spierstimulatie houdt in dat er met behulp van elek
trische impulsen een prikkel wordt gegeven aan de spieren. Als
reactie op deze prikkel reageert de spier door samen te trekken
of te ontspannen..
 
Waar wordt het voor gebruikt? 
EMS wordt door verschillende instanties zoals revalidatiecentra,
ziekenhuizen en fysiotherapeuten gebruikt voor herstel en ver
sterking van verlamde ledematen en (gescheurde) spieren. Daar
naast wordt EMS ingezet om oedeem en spasmen te verminde
ren en de bloedcirculatie te verbeteren. 
 
Wat is het mechanisme en hoe werkt het in mijn lichaam? 
Normaal gesproken maken wij bewegingen doordat onze herse
nen een opdracht geven aan onze armen, benen, vingers, voeten
etc. Wij bepalen wanneer onze spieren zich bewegen en in som
mige gevallen, bij een reflex, doet ons lichaam dat voor ons. De
impulsen worden dus gecreëerd in onze hersenen en worden
vervolgens via ons ruggenmerg doorgegeven aan de zenuwen in
onze spieren. Als reactie daarop trekt de spier zich samen of

De wetenschap achter Bailine

ontspant. Bij EMS worden de signalen gecreëerd door een appa
raat en worden de impulsen plaatselijk aan de zenuwen van de
spieren gegeven waarna deze samentrekt of ontspant.
 
Je kunt het ook vergelijken met de werking van ons hart, dit is
immers ook een spier. De AV knoop in het hart genereert elektri
sche impulsen waardoor het hart gaat pompen. Het EMS appa
raat geeft soortgelijke impulsen aan onze spieren.
 
Is het gevaarlijk? 
Door de lage intensiteit vormt het geen gevaar voor het mense
lijk lichaam. Het kan wel gevaarlijk zijn voor mensen die bijvoor
beeld een pacemaker hebben.
 
Wat zijn de ervaringen? 
Voor de ervaringen gebruiken we een aantal quotes van mensen
die hebben deelgenomen aan het onderzoek. Deze luiden als
volgt:
 
 

(Participant nr. 13, leeftijd 52)
“De pijn is minder, wanneer ik uit de studio loop, voel ik
me alsof ik vlieg”.
 
(Participant nr. 3, leeftijd 33)
“Het voelt alsof die 30 minuten helemaal voor mijzelf zijn.
Er is geen telefoon, geen kinderen, het is gewoon mijn
half uurtje. En daarna, het effect voelt super, ik voel me
super”.
 
(Participant nr. 8, leeftijd 45)
“ Ja, ik ben eigenlijk altijd in een goede bui, want ja als je
hebt ervaren hoe het is om bijna niks meer te kunnen,
dan voel je je opeens erg dankbaar En je gaat alles op een
andere manier waarderen. Ik weet gewoon hoe het is om
niets meer te kunnen doen en ja, dan maakt het mij
dankbaar”.

Wat zijn de voordelen?
 
Aangezien ‘kwaliteit van leven’ een zeer breed concept is, heb
ben we het verdeeld in drie hoofdcategorieën namelijk: het bio
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Bailine®
Pijnbestrijding

Bronnenlijst:
(Trimble MH, Zatsiorsky et al., & Gondin et al.),(Zatsiorsky et al. &
2014),(Bai, 2016; Scherder, 2016),(Holcomb, 2001),(Bjorndal et al.,
2003),(DeSantana et al., 2008; Vans et al., 2014),(Kaartinen,
2000),(Kjedldsen-Kragh, 1999).

logische aspect, het sociale aspect en het psychologische aspect.

Het biologische aspect gaat over hoe iemand zich fysiek voelt,
het sociale aspect gaat over het sociale leven van de mens en
het psychologische aspecten gaat over de mentale toestand van
een mens. Onderstaande afbeelding weergeeft de voornaamste
voordelen die tijdens het onderzoek zijn genoemd.
 
Hoe lang is het effectief? 
Dat is voor iedereen verschillend omdat er verschillende pijnpro
gramma’s zijn en omdat ieder mens een andere levensstijl han
teert. Het aantal behandelingen per week heeft ook invloed op
de duur van de pijnverlichting. Over het algemeen gaven de par
ticipanten aan dat wanneer ze stopten met de behandelingen, ze
na ongeveer twee weken weer behoefte hadden aan de behan
delingen. 
 
Wat is het verschil met TENS? 
TENS staat voor transcutane elektrische zenuwstimulatie en
wordt vaak gebruikt om pijn te verlichten. In tegenstelling tot het
EMS-apparaat, dat ontworpen is voor de spieren, stuurt een
TENS-apparaat elektrische impulsen naar de zenuwen om de
pijn te blokkeren. Een van de redenen waarom TENS niet vol
doende is om chronische pijn te behandelen is doordat het pijn
stillende effect slechts een paar uur duurt. Bovendien heeft een
TENS-apparaat kleine pads die zijn bedoeld voor kleine delen van
het lichaam. Aangezien mensen met chronische pijn over het
hele lichaam pijn hebben, is het gebruik van dit apparaat vaak
niet voldoende. Daarentegen heeft het EMS-apparaat grotere
rubberen pads die op de grote spieren over het hele lichaam
kunnen worden geplaatst en het hele lichaam tegelijkertijd kun

nen behandelen.
 
Welke rol speelt voeding in pijnverlichting? 
Verschillende studies hebben aangetoond dat voeding invloed
heeft op pijnperceptie of ontstekingen. Er wordt bijvoorbeeld ge
zegd dat vegetarische diëten gunstig zijn voor mensen met Fi
bromyalgie en Reumatoïde Artritis.
 
Daarnaast stelt Muller dat een vegetarisch dieet samen met vas
ten de symptomen van Reumatoïde Artritis, ochtendstijfheid, te
dere en gezwollen gewrichten kunnen voorkomen en een pijn
verlichtend effect kunnen hebben.  
 
Ook de participanten van het Bailine onderzoek hebben aange
geven dat hun pijnervaringen zijn veranderd sinds ze anders zijn
gaan eten. De combinatie van de juiste voeding en EMS is voor
vele mensen met chronische pijn de oplossing voor een betere
kwaliteit van leven.
 
Geschreven door Arefa, intern researcher bij Bailine Nederland
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Bailine®
Natuurlijke facelift

 Wortelspaghetti met gepocheerde zalm (voor 4 pers.)

Elly, ICT recruiter, 51 jaar
Doel: afvallen na de overgang.
 
Elly: “Ik ben in de overgang en dan verdwijnt je figuur gewoon.’’
Via een vriendin, die flink was afgevallen, kwam zij ook terecht
bij Bailine in Rijswijk. “Na drie keer begon ik wat te merken en
het afvallen ging makkelijker dan ik dacht. Ik ben inmiddels 15
keer geweest en al zes kilo kwijt. Toen ik begon, wilde ik echt de
knop omzetten, want het kost natuurlijk geld en dus wilde ik
doorzetten. Ik krijg energie van de behandelingen en de nieuwe
gezonde eetwijze. Ik voel me zelfverzekerder want mijn benen
zijn slanker en mijn taille is weer terug! Het motiveert me dat de
behandelingen effect hebben op mijn lichaam. Ik ben dus heel
tevreden over het resultaat. Over nog zes behandelingen ben ik
op mijn streefgewicht. Verder vind ik eigenaresse Margriet den
Hartog heel klantvriendelijk, ze kende mijn naam al snel en
neemt de tijd voor me. Ik voel me er welkom, en daarom raad ik
mijn vriendinnen en andere dames in dezelfde situatie als ik Bai
line aan.”

Wat zeggen onze klanten?

Ingrediënten gepocheerde zalm met venkel:
2 venkelknollen
150 ml kokosmelk
2 citroenen
4 zalmfilets  
1 blokje visbouillon
1 el fenegriek
1 handje verse dille
zout en peper
 
Ingrediënten amandelpesto:
200 gram verse bladspinazie (baby spinazie)
1 zakje amandelen
1 teen knoflook

Eveline, 38 jaar, financial controller
Doel: afvallen (heeft bijna haar streefgewicht behaald!)

Eveline: “Ik merkte na vijf sessies dat de centimeters min
der werden. De eerste vier maanden viel ik steeds af,
daarna ben ik twee maanden wat stabiel gebleven en het
laatste half jaar ben ik weer afgevallen. Ik ben nu bijna op
mijn streefgewicht en wil daarna de behandelingen af
bouwen zodat ik uiteindelijk zelf verder kan. Ik zit weer
strak in mijn vel en heb een goed figuur teruggekregen. Ik
kan mijn laarzen weer makkelijk aan en heb minder fysie
ke klachten. Mijn uiterlijk is natuurlijk veranderd, want ik
ben veel slanker geworden. Ik heb vorig jaar een kleuren
analyse gedaan en een nieuwe garderobe aangeschaft.
Toen ik begon met Bailine was ik wat sceptisch. Ik moest
het nog maar zien. Via een collega ben ik hier terecht ge
komen en na de proefbehandeling heb ik besloten ervoor
te gaan. Door zelfdiscipline, beweging, een ander eetpa
troon en advisering van Bailine heb ik dit resultaat be
haald en daar ben ik erg trots op. Ik krijg zoveel leuke
complimenten van mensen, dat stimuleert nog meer.”

2 handen verse basilicum
1 el fenegriek
 
Ingrediënten wortel spaghetti:
600 gram regenboog wortelmix

Tijd voor de bereiding

Bereiding gepocheerde zalm met venkel:
Breng 150 ml kokosmelk aan de kook. Snijd de venkel in dunne
plakken en voeg deze vervolgens toe aan de kokende melk. Voeg
een blokje visbouillon toe. Breng de melk op smaak met wat
zout, peper, een snufje fenegriek en wat verse dille. Voeg de
zalm toe en zet het vuur uit. Pocheer de zalm in zes tot acht mi
nuten.

Bereiding wortelspaghetti:
Was de wortels. Maak met een spiraalsnijder lange slierten.
Blancheer de wortelen in twee minuten op middelhoog vuur.
 
Bereiding amandelpesto:
Gooi de ingrediënten bij elkaar. Pureer met een staafmixer tot
een smeuïge massa.
 
Eet smakelijk!

12



Bailine®
Natuurlijke facelift

Gewoon puur natuur!
Een natuurlijke facelift

De Bailine natuurlijke facelift is een behandeling voor het verminderen van rimpels. Zonder operatie, zonder fillers, zonder botox
maar toch effectief dankzij de spierstimulerende behandelingen!
 
Voor wie is de natuurlijke facelift geschikt? 
In principe kan iedereen gebruik maken van de natuurlijke facelift behandelingen. Maar het werkt uiterst effectief voor mannen en
vrouwen die:
 
- Er dagelijks moe uitzien, ondanks een goede nachtrust
- Veel zijn afgevallen en nu plooien in het gezicht hebben gekregen
- Beginnende ‘kraaienpootjes’ rond de mond en ogen krijgen
- Een slechte doorbloeding in het gezicht hebben
- ‘s-Nachts knarsetanden
- Hun onderkin willen reduceren
 
Wat is het precies? 
Er lopen spieren door (bijna) het gehele lichaam en dus ook over het gezicht. Deze spieren worden met de tijd slapper. De collageen
aanmaak wordt minder waardoor de elasticiteit en dus de spankracht afneemt.
 
Tijdens de behandeling train je doelgericht de gewenste gezichtsspieren. Doordat de gezichtsspieren intensief getraind worden, krijgt
de huid haar spankracht weer terug en wordt sterker en vitaler.

Na slechts tien behandelingen merk je al duidelijk verschil!
 
 
Meer informatie? Je kunt altijd terecht bij jouw Bailine therapeut.
Nog niet bekend met Bailine? Boek via onze website een gratis proefbehandeling en ervaar wat Bailine voor jou kan betekenen!
 
Geschreven door Tineke, Bailine therapeut in Oegstgeest
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Bailine®
Figuurvorming

Voor de productie van hormonen en enzymen, het regelen van de
stofwisseling en het behoud van een gezonde spiermassa is het
van groot belang dat we de juiste vitaminen, mineralen en
spoorelementen tot ons nemen om lichamelijke klachten te voor
komen.
 
Maar hoeveel vitaminen en mineralen hebben we nu eigenlijk
dagelijks nodig? Een Bailine therapeute geeft inzicht.
 
Wanneer we het hebben over de hoeveelheden in vitaminen en
mineralen, spreken we over het algemeen over milligrammen
(mg) en microgrammen (mcg).

Ondanks dat we van vitaminen en mineralen maar een relatief
kleine hoeveelheid nodig hebben, zijn deze kleine superhelden
van zeer groot belang bij allerlei processen in ons lichaam.

De meeste vitaminen, mineralen en sporenelementen kunnen
ons lichaam zelf aanmaken. Echter zijn er ook een aantal die niet
door ons lichaam worden aangemaakt (bijvoorbeeld vitamine K).
Deze onmisbare voedingsstoffen moeten we binnenkrijgen via
onze voeding.

Wanneer je lichaam te weinig vitaminen en mineralen binnen
krijgt, kan dit negatieve gevolgen hebben voor je gezondheid.
Enkele voorbeelden hiervan zijn o.a. een slechte weerstand, con
centratiestoornissen, gewrichtsklachten en (chronische) ver
moeidheid. Het is daarom belangrijk dat we de dagelijkse inname
van vitaminen en mineralen op peil houden om het immuunsys
teem te versterken.
 

 
Als ik gezond eet, dan hoef ik toch geen vitamines te slikken? 
Over het algemeen klopt dat. Als we een vruchtbare landbouw
hebben, de lucht schoon is, en er geen kunst- en bestrijdings
middelen gebruikt worden, dan heb je inderdaad geen extra sup
plementen nodig. Zoals je misschien al kan raden, is dit meestal
niet het geval.
 
Landbouwgronden verarmen 
De belangrijkste reden hiervan is dat boeren elk jaar dezelfde ge
wassen op hetzelfde stukje grond plaatsen. Ieder gewas heeft
andere mineralen uit de bodem nodig en door deze methode
raakt de grond uitgeput. Er worden synthetische mineralen toe
gevoegd om dit te compenseren. De gewassen worden hierdoor
meer vatbaar voor ziekten waardoor deze bespoten worden met
pesticiden die de grond vervuilen en nog verder verarmen.
 
Sneller, langer houdbaar en een mooi kleurtje 
We leven in een maatschappij van snelle maaltijden, frisdranken
en koolhydraatrijke tussendoortjes. Deze voedingsmiddelen be
vatten nauwelijks vitaminen en mineralen en zitten over het al
gemeen vol met suikers, zoetstoffen, (trans)vetten en allerlei
toevoegingen om voedingsmiddelen aantrekkelijker te maken.
Daarnaast willen we dat onze maaltijd zo lang mogelijk houd
baar blijft en een mooie verse kleur heeft. Het gevolg? Zakjes
met gesneden sla worden veelal bespoten om deze langer groen
te houden.
 
Leefstijl 
Factoren binnen de levensstijl kunnen ook leiden tot tekorten.
Denkt aan langdurig zitten, roken, het drinken van alcohol en
medicijngebruik. 
 
Hoe kunnen we een tekort voorkomen? 
Eet voeding zoveel mogelijk in haar natuurlijke en oorspronkelij
ke vorm, kies indien mogelijk  voor biologisch. Verse biologische
voeding bevat gemiddeld genomen maar liefst 400 maal meer
vitaminen en mineralen dan de ‘normale’ varianten. Biologische
boeren mogen namelijk bepaalde bestrijdingsmiddelen niet ge
bruiken. Kies voor producten met zo min mogelijk toevoegingen
en eet dagelijks voldoende groenten en fruit. Houd er bij de be
reiding rekening mee dat vitaminen slecht tegen verhitting kun
nen. Om de grootste hoeveelheid aan vitaminen te behouden is

Fit en gezond met vitamine en mineralen
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Bailine®
Figuurvorming

het beter om groenten te stomen, te roosteren of kort te wokken.

Wel of geen vitaminesupplementen? 
Extra behoefte aan vitaminen en mineralen is afhankelijk van het
geslacht, de leeftijd, de levenswijze en de levensfase (denk aan:
groei, zwangerschap, herstelperiode, intensieve fysieke inspan
ning). Afhankelijk van bovengenoemde kan het gebruik van voe
dings- en vitaminesupplementen het lichaam ondersteuning bie
den.
 
Eventueel kan een bloedonderzoek via de huisarts hierbij meer

duidelijkheid bieden.
 
Heb je twijfels over de dosering? Of heb je andere vragen om
trent vitaminen en mineralen? Vraag een Bailine therapeut om
advies. Wij adviseren niet om zelfstandig supplementen aan te
schaffen. Niet alle vitaminen en mineralen zijn goed voor ieder
een. Laat je daarom goed adviseren door een specialist. Vitami
nen en mineralen hebben altijd een aanvullende functie en zijn
geen vervanging voor een gezond en gevarieerd eetpatroon.
 
Geschreven door Bethly, Bailine therapeut in Dongen.

Annemieke, zelfstandig ondernemer, 49 jaar
Doel: afvallen met focus op de buik.
 
Annemieke: “Ik begon te balen van mijn buik, die ik bij het trap
lopen voelde ‘meetrillen’. Mijn gewicht nam toe en ik begon
buikje en heupen/bovenbenen te verbergen door te grote maten
in te laten nemen.
Als grote tegenstander van diëten zag ik geen uitweg dan maar
te genieten van chocola, eten en wijn. Toen ik Margriet tegen
kwam en een proefsessie deed was ik sceptisch over hetgeen
Bailine voor mij kon betekenen. Echter, na 5 keer was de omvang
al ‘strakker’ en nam mijn gewicht af. Mijn voeding heb ik aange
past naar koolhydraatarm (niet te streng) en na 10 keer ben ik
meer dan een maat kleiner, zijn mijn bovenbenen zonder ‘vleu
gels’ en is mijn buik weer met navel ;-))
Een bijkomend voordeel van het gewijzigde voedinspatroon is,
dat ik mijn hongerdipjes op de dag kwijt ben. Voorheen ging ik
nooit zonder een boterham of tussendoortje de deur uit. Nu denk
ik daar helemaal niet meer aan. Wat een rust!
Ik ben nu ‘in de onderhoud’ want merk een lichte terugval in mijn
eetpatroon. Ook wil ik die laatste 2 kilo nog graag kwijt. Af en toe
weer een aantal sessies houdt mij bij de les.
 
Alle testimonials zijn geschreven door 5 klanten van Margriet
den Hartog, Bailine therapeut in Rijswijk.

Regina, P&O adviseur, 34 jaar
Doel: Na twee zwangerschappen haar oude figuur weer terug
krijgen.
 
Regina: “Ik had weinig tijd om te sporten en daarom ben ik na
mijn eerste kind bij Bailine terecht gekomen. Vlak daarna werd ik
zwanger van de tweede dus nu ben ik weer terug. Na zo’n tien
sessies merkte ik het verschil. Ik vind de behandeling heerlijk
omdat het ontspannend is terwijl mijn spieren toch goed ge
traind worden. Met mijn twee kindjes heb ik weinig tijd dus Baili
ne past goed in mijn leven. Ik ben nu zo’n twee maanden bezig
en ruim vier kilo én een kledingmaat kwijt. Maar als je er strikt
bij dieet, gaat het sneller en is er meer resultaat. Eigenaresse
Margriet den Hartog ondersteunt je hier ook bij en dat helpt. De
Bailine-behandelingen werken erg plaatselijk en dat merk ik aan
mijn rug. Nu wil ik mijn buikspieren ook verbeteren, ik hoop dat
ze nog zo worden als voor de keizersnee. Bijkomend voordeel is
dat de spierstimulatie ervoor zorgt dat de wond sneller geneest.
Ik wil ervoor zorgen dat ik daar later geen complicaties aan over
houd en Bailine helpt mij daarbij.”

Christelle, Administratief Medewerker, 29 jaar
Doel: voor de zomer een plattere buik!

Chirstelle: “Ik wilde strakker in mijn vel zitten voor de bi
kinitijd en dat is gelukt. Ik ben helemaal weg van de be
handelingen, ik vind het bijna jammer dat ik klaar ben.
Vanaf de vijfde behandeling begon ik het al te zien. Mijn
spieren moeten echt werken tijdens de behandelingen. Ik
voel aan mijn lichaam dat er wat gebeurt. Daarnaast ben
ik gezonder gaan leven door Bailine en ben ik nu zes kilo

en 56 centimeter over mijn hele lichaam kwijt. Mijn figuur
is mooier en strakker en ik draag weer een kleinere kle
dingmaat. Ik ben nu klaar met de behandelingen maar wil
gezonder blijven eten en meer gaan hardlopen om de re
sultaten te behouden. Mocht het ooit nodig zijn dan zou
ik dit zeker weer doen. Twee vriendinnen die mijn nieuwe
figuur zagen, hebben nu zelf ook gekozen voor Bailine!”
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