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Educatief project  

Van Marika Wilmes 

Donderdaggroep 2014-2015 
 

 
Onderwerp: LEEM 
 

Wat: Kennis verbreiden onder geïnteresseerden over de veelzijdige gezondheid ondersteunende en -

bevorderende werking van Leem. 

 

Hoe: Door middel van een korte (maximaal 3 uur durende), praktische workshops in kleine groepen 

van 6-8 deelnemers. 

 

Waar: In mijn keuken en onder de veranda van mijn woning aan de Loet 30 in Schagen. Bij mooi weer 

mogelijk geheel buiten. 

 

Wanneer: In het voorjaar in april-mei, passend bij de tijd van voorjaarsreiniging. 

 

Waarom: Leem is een in mijn ogen prachtig, natuurlijk, betaalbaar product dat voor heel veel mensen 

op een relatief eenvoudige wijze een bijdrage zou kunnen leveren aan de verbetering of 

ondersteuning van hun gezondheid of dat van hun naasten. 

 

 

 

 

 

 

Gebruikte bronnen: 
• Lesstof jaar 2, natuurlijke huisapotheek De Sprenk, De Mortel 

• Geneeskrachtige klei, Memento van Natuurgeneeskunde, Raymond Dextreit 

• De Oerkracht van Leem, Franca Siebers 

• Aroma- en kleitherapie, Rosemarie Ypkema 	
• Interview in Tilburg met docente Linda Verschuren op 22 maart 2017  

• Zelf geplukt. Heerlijke en heilzame bloemen- en kruideninfusies, Vansteenkiste, Ann 

• De weg terug naar de jeugd, Sang Whang 

• Mineraalwater geclassificeerd, Monique van der Aa voor TNO-NITG 

• http://wildlife.hetdierenrijk.nl/vogels/ara.php 

• Eigen ervaringen opgedaan met leem van januari tm april 2017  
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1. Algemene inleiding en aanleiding. 
 
 

Voor het afstuderen aan de opleiding voor Herborist aan de Sprenk in de Mortel is het de bedoeling 

dat alle studenten een educatief project ontwikkelen en zo volledig mogelijk uitwerken. Ik was daartoe 

in september van het tweede jaar van de opleiding al voorzichtig mee begonnen. Destijds woonde ik 

nog op Steigereiland op IJburg (Amsterdam). Daar werd ik gewaar dat vele van mijn buren en 

eilandbewoners geïnteresseerd waren in de opleiding die ik deed en vooral in de ‘middeltjes’ die ik 

daar maakte en die goed in een ‘natuurlijke huisapotheek’ zouden passen. Ruim 80% van de direct in 

mijn buurt wonende IJburgers hadden ongeveer dezelfde gezinssamenstelling als ikzelf namelijk: 

man, vrouw en 1 of meer kinderen (veelal in de leeftijden onder de 12 jaar). Daarom besloot ik mijn 
educatief project op hen te richten. Ik wilde een workshop gaan maken die uitleg zou geven over de 

geneeskrachtige werking van een aantal voor hen bekende keukenkruiden en een aantal in de buurt 

veel voorkomende planten. Daarbij zouden we dan een begin maken met het aanleggen van een 

huisapotheek met middelen voor veel voorkomende (kinder)kwalen als hoest, keelpijn, blauwe 

plekken, kneuzingen, weerstandsproblemen, griep etc. Recht tegenover het woonblok waarin ik 

woonde lag een groot uitgestrekt park, genaamd het Diemerpark. Hier wilde ik met workshoppers 

gaan wandelen om de wilde planten te zoeken en te oogsten voor gebruik. De keukenkruiden zou ik 
zelf meebrengen. In het woonblok was een collectieve ruimte met toilet en keuken waar ik de 

workshop nagenoeg kosteloos zou kunnen geven… Een plan werd geboren en ik begon met 

uitwerken van de ideeën (Zie bijlage 6.1 ter informatie… het ongecorrigeerde begin van deze 

workshop). 

 

In april 2016 leek zich echter een mooie kans voor te doen om een ander huis te kopen in een dorp in 

de buurt van Schagen (Noord-Holland, tussen Almaar en Den Helder). Schagen is het dorp waar ik 
van mijn 1-18e heb gewoond en waar nog veel familieleden en vrienden wonen. De wens om een 

eigen tuin te hebben was al langer aanwezig, maar de tijd die ik op de Sprenk doorbracht verhevigde 

deze wens behoorlijk. Maar in Amsterdam en omstreken was een ruim huis met een eigen tuin waarin 

niet nog 10 andere huishoudens meekeken nagenoeg onbetaalbaar. Toen de kans zich in april 2016 

ineens voordeed om een vrijstaand huis met grond te kopen in een dorp vlakbij Schagen zijn we daar 

serieus mee bezig geweest. Dit liep in mei echter op niets uit en het leek er niet op dat er op korte 

termijn verhuisd zou worden. Lang verhaal kort; in juni deed zich een betere kans voor midden in de 
oude dorpskern van Schagen. Een mooi vrijstaand huis van 400 jaar oud met ruime tuin. Deze kans 

hebben we kunnen benutten en voor mij werd een droom waar. Daardoor kwamen we natuurlijk wel in 

een rollercoaster terecht van acties en activiteiten die een gemeente overschrijdende verhuizing nou 

eenmaal met zich meebrengt. Veel tijd ging ook zitten in het laten wennen van onze 2 kinderen. Een 

aantal maanden verstreken zonder dat ik tijd had om mijn aandacht op de examenprojecten te richten. 

 

Tegen de tijd dat ik begin januari 2017 weer actief met het educatief project verder wilde gaan bleek 
eigenlijk al gauw dat wat ik reeds had gedaan met betrekking tot de workshop niet persé paste in 
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Schagen. Om te beginnen lijkt hier de geïnteresseerde doelgroep veel kleiner, maar omdat ik hier nog 

maar zo kort woon kan ik daar nog geen echte uitspraken over doen. Wel heb ik na vele rondjes in en 

om het dorp vastgesteld dat de wandeling die ik in mijn workshop in gedachten had hier niet zo goed 

uitvoerbaar is vanwege de veel kleinere, vrij toegankelijke groengebieden. In al deze gebieden worden 

volop honden uitgelaten, wordt de poep in mijn ogen onvoldoende opgeruimd en het loopt het dus 

veel minder fijn dan in het Diemerpark dat veel groter is en waar veel minder hondenpoep lijkt te 
liggen. Maar nogmaals ik woon hier nog te kort om dit met zekerheid te kunnen vaststellen en wellicht 

is er iemand met een hele grote, ongerepte tuin waar ik in een later stadium heel goed terecht zou 

kunnen. Voor nu wilde ik deze onzekerheden uitsluiten en ik besloot voor nu niet verder te gaan met 

uitwerken van dit educatieve project. 

 

Tijd dus voor een ander plan. Tijdens de les van docente Linda Verschuren over leem werd ik enorm 
enthousiast over wat leem is en wat je er allemaal voor prachtige resultaten mee kunt bereiken als je 

het in je (dagelijks) leven een plek geeft. Ik besloot ter plekke dat mijn nieuwe educatief project over 

leem moest gaan. Ik voelde het direct borrelen om er mee aan de slag te gaan en mensen erover te 

onderwijzen op eenzelfde inspirerende manier zoals het ook aan mij onderwezen was. Het feit dat ik 

leem en alle andere hulpmiddelen voor de workshop kon bestellen via internet en dus voor ‘de 

boodschappen/ingrediënten’ niet afhankelijk was van de direct om mij heen liggende natuur was in dit 

stadium ook een pluspunt. 

 

Een heel relaas om te beschrijven waarom ik van onderwerp veranderd ben en uiteindelijk voor leem 

gekozen heb als onderwerp voor het educatief project dat nu voor u ligt.  
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2. De workshop. 
 
 
2.1 Waarom een workshop als werkvorm.  
De naam zegt het al: workshop, er moet gewerkt worden tijdens een workshop. Naast een zo kort, 

maar wel volledig mogelijk stuk theorie over leem en vooral haar gezondheid bevorderende 
toepassingen gaan we dus ook zeker aan de slag met de leem. 

 

Ik heb gekozen voor een workshop en niet voor een lezing omdat ik in dit geval geloof dat het werken 

met de leem (het ruiken, voelen en proeven ervan) de aangeboden kennis beter zal laten beklijven. 

Daarnaast zullen drempels en of vooroordelen die er misschien zijn om met klei te werken wellicht 

makkelijker weggenomen kunnen worden als men zelf ervaart wat het voor je kan doen en hoe het 

aanvoelt, ruikt, proeft etc. Bovendien zakt de aandacht in mijn optiek (te) snel in als men (te) lang naar 
een theoretisch verhaal moet luisteren. 

 

 

2.2 Naam van de workshop. 
De naam van deze workshop wordt ‘Leef Lichter met Leem’. 
Ik heb ervoor gekozen om een naam aan de workshop te geven waarin het woord leem voorkomt. 

Daar heb ik de volgende redenen voor: 

1. Door het gebruik van het woord Leem in de titel is het direct duidelijk dat het over leem gaat. 

2. Door het gebruik van het woord Leem in de titel is de workshop beter vindbaar door de 

zoekmachines van onder andere Google. 

 

Voor de hele naam ‘Leef lichter met Leem’ het ik gekozen om onderstaande redenen: 

1. Door gebruik van het woord Leef is duidelijk dat het om leven gaat. Het gebruik van leem zou 

je meer leven kunnen geven doordat het je leven mogelijk verbetert en misschien zelfs wel 

verlengt. Leem heeft immers een mogelijk verjongende werking door het afvoeren van 

afvalstoffen en het toevoeren van onder andere mineralen, zuurstof etc. én de regeneratie van 
het huidweefsel. Leef in gebiedende wijs heeft daarnaast zoals het hier staat iets krachtigs 

wat kan duiden op een keuze die je maakt om bewust kiezen voor (beter/gezonder/lichter etc.) 

Leven. 

2. Het woord Lichter in de titel heb ik gekozen om te verwijzen naar het mogelijk ‘lichter worden’ 

van de deelnemer door: 

a. Het afvoeren van afvalstoffen en daarmee het ondersteunen bij behandelingen die 
gericht zijn op het herstellen of versterken van het lichaam (het lichaam wordt minder 

zwaar belast en heeft het dus makkelijker -> lichter).  

b. Het toevoegen van licht in de vorm van zonne-energie die door de groene leem is 
opengenomen en wat groene leem haar unieke actieve werking geeft. Je neemt door 

groene leem dus een deel van dat licht op via het gebruik van de leem. Hierdoor 
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neemt je eigen energiepeil mogelijk toe en voel je je lichter (->blijer) in het leven 

staan. 

c. De ontvettende eigenschappen van leem. Dit helpt goed bij kuren die tot 

gewichtsverlies of reiniging tot doel hebben. Je kunt er dus ook letterlijk lichter van 

worden. 

3. Door het gebruik van deze nog niet gebruikte zin als titel van de workshop kan er eventueel 

een url op internet geclaimd worden waardoor er een eigen webpagina van zou kunnen 

worden gemaakt met eventueel een eigen emailaccount en eigen Facebookpagina mocht dat 

in de toekomst gewenst zijn. 

4. De 3 L’en in de naam allitereren lekker en blijven daardoor wellicht beter hangen bij de 

doelgroep. 

 

 

2.3 Doelgroep. 
Of een workshop slaagt; dus leerzaam en leuk gevonden wordt én door voldoende deelnemers 

bezocht wordt én ook nog rendabel is, hangt natuurlijk af van de manier waarop ik de boodschap 

overbreng en wat ik onder de streep overhoud.  

Om de boodschap over leem goed op de deelnemers over te brengen moet ik vooraf bedenken wie 
mogelijk m’n deelnemers worden en wat ze van een workshop over leem verwachten. Met andere 

woorden, ik moet bepalen welke mensen er tot de doelgroep voor deze specifieke boodschap 

behoren. 

 

Doelgroep: 

 

1. Mensen die op zoek zijn naar of open staan voor alternatieve manieren (= andere dan regulier 

bij de dokter) om hun gezondheid (en/of die van hun naasten) op peil te houden of te 

verbeteren. 

2. Mensen die op zoek zijn naar of open staan voor complementaire (= aanvullende) manieren 

om hun gezondheid (en/of die van hun naasten) op peil te houden of te verbeteren. 

3. Mensen die op zoek zijn naar of open staan voor traditionele (= gebaseerd op ‘oude 

wijsheden en gebruiken’) manieren om hun gezondheid (en/of die van hun naasten) op peil te 

houden of te verbeteren. 

4. Mensen die geïnteresseerd zijn in detoxen/ontgiften om hun gezondheid (en/of die van hun 

naasten) op peil te houden of te verbeteren. 

5. Mensen die bezig zijn met afvallen en ondersteunende therapieën willen proberen om het vol 
te houden en/of resultaat te boeken of te verbeteren teneinde hun gezondheid op peil te 

houden of te verbeteren. 

6. Mensen die op zoek zijn naar (natuurlijke) manieren om er beter uit te zien (de cosmetische 

doelgroep). 
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In al deze categorieën is het goed mogelijk dat er mensen bijzitten die al over leem gehoord hebben 

en hun kennis willen toetsen, aanvullen en/of onder begeleiding in de praktijk willen brengen. 

 

Om ervoor te zorgen dat de workshop rendabel wordt, is het belangrijk om m’n prijs zó te bepalen dat 

deze niet te hoog is. Ik wil mensen het gevoel geven dat ze snel waar voor hun geld krijgen en ook dat 
ze het misschien nog naast andere reeds ingeplande activiteiten kunnen doen. De prijs moet echter 

ook niet te laag zijn want dat kan mensen juist weer het gevoel geven dat de kwaliteit (te) laag is. 

Daarnaast maakt een te lage prijs ook dat de workshop niet rendabel wordt. 

 

 

2.4 Groepsgrootte. 
Ik wil zoals eerder reeds vermeld proberen om de workshop zo interactief mogelijk te houden. Daarom 

heb ik gekozen voor een kleine groep van 6-8 deelnemers. Op deze manier heb ik voldoende tijd om 

iedereen persoonlijk aandacht te geven en op vragen in te gaan. De deelnemers worden daardoor in 

mijn optiek makkelijker en meer betrokken bij het verhaal en de activiteiten. 

 

Door de groep niet kleiner dan 6 personen te maken zorg ik ervoor dat de deelnemers ook informatie, 

inspiratie en energie van elkaar krijgen. Op die manier probeer ik een omgeving te creëren die én 

leerzaam én leuk is. Ervaringen blijven in mijn beleving beter hangen dan alleen gesproken woorden 

én het bezig zijn met de leem is voor sommigen misschien grappig (kleimasker op je gezicht) en soms 

op een leuke manier spannend (bijvoorbeeld het leem snuiven). Daarnaast is een workshop met 

minder dan 6 mensen ook niet rendabel. 

 

 

2.5 Workshopduur.  
Aangezien ik verwacht dat veel mensen op zaterdag bezig zijn met huishouden, boodschappen en 

(klein)kinderen kijk ik of een workshop op zondagmiddag aantrekkelijk is. De tijden worden van 13.30-

16.00 uur inclusief pauze. 

 

Ook al is het een redelijk korte workshop; ik maak toch tijd voor pauze omdat er dan vaak van alles 

gebeurt tussen de deelnemers op het gebied van netwerken en energie- en informatieoverdracht. Dit 

breekt het ijs tussen mensen en verhoogt de groepssfeer. Daardoor wordt de kans dat mensen plezier 

aan het praktijkgedeelte beleven wellicht groter en daardoor wordt de kans groter dat de workshop 

aan de verwachtingen voldoet. 

 

Een duur van 2,5 – 3 uur inclusief pauze acht ik mogelijk. (zie indeling workshop). 2,5 uur bij 6 

deelnemers oplopend tot 3 uur bij 8 deelnemers.  
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Workshop 2 april 2017 
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2.6 Indeling workshop en -tijden per onderdeel. 
In onderstaande indeling worden de verschillende onderdelen van de workshop besproken met 

daarachter dikgedrukt tussen haakjes de tijd in minuten die daarvoor is ingeruimd. Als er 2 

minutenindicties staan, staat de eerste aanduiding voor een groep van 6 personen en de laatste voor 

een groep van 8 personen. 

 

Ontvangst (8-10) 

Met kruidenthee en een zelfgebakken haverkoek. 

 

Uitleg workshop (7) 
Wie ben ik, wat gaan we doen en hoeveel tijd besteden we aan elk onderdeel. Om ervoor te zorgen 

dat we binnen de tijd blijven houd ik de workshop compact en houd ik een paar opdrachten achter de 

hand voor het geval we tijd over hebben. Ik vertel dat het potje dat voor hen staat de basis van de 
tandpasta bevat die we later gaan maken. 

 

Kort voorstelrondje (12-16) 

Met naam van de deelnemer, leeftijd en de woonplaats, het startniveau (wat weet de deelnemer al van 

leem) en de verwachting over de workshop. Op basis van de verwachtingen en het startniveau kan ik 

eventueel bepaalde dingen extra uitgebreid doen of juist heel kort aanstippen. 

 

Theoriegedeelte (30) 

Over leem in het algemeen en haar uitwendige toepassingen (zie bijlage 6.2). 

 

Praktijkoefening (35-45) 

Maken van groene leempasta. Inventariseren hoeveel deelnemers er graag een gezichtsmasker willen 

aanbrengen en/of ontvangen. Als er veel deelnemers een gezichtsmasker willen dan brengen we 
deze voor de pauze aan. De deelnemers kunnen dan kiezen het masker er gedurende de pauze of 

aan het einde van de workshop af te halen. Degenen die géén gezichtsmasker op hun eigen huid 

willen kunnen een leemwikkel aanleggen op bijvoorbeeld handen of voeten of iets dergelijks (hangt 

ervan af hoe vrij en ontspannen de deelnemers zich voelen).  

 

Pauze (10-15) 

 

Theoriegedeelte (20) 

Over leem en haar inwendige toepassingen (zie bijlage 6.3). 

 

Praktijkoefening (20-25) 

Proeven van leem en eventueel snuiven van leem. Daarnaast het afwassen van de maskers en 

andere wikkels voor zover die er in de pauze niet af zijn gegaan. Hoe doe je dat en wat doe je met het 

‘afvalwater’. Afmaken van de tandpasta. 
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Afsluiting en evaluatie (8-12) 

Vaak blijft wat je aan het einde doet of hoort het beste hangen. Daarom wil ik de workshop afsluiten 

met de mogelijkheid om begeleid een inwendige leemkuur te doen (op eigen risico!). Bij belangstelling 

inventariseer ik de geïnteresseerden en beloof ik met een plan van aanpak en een prijs bij hen terug 

te komen. De leem kan dan bijvoorbeeld bij mij ingekocht worden, ik kan per groeps-app dagelijks 

contact onderhouden en herinneringen & tips sturen, de deelnemers kunnen zelf ook ervaringen 

uitwisselen. 

 

Op deze manier wordt de workshop wellicht meer dan alleen maar een leuk, informatief samenzijn en 

durven deelnemers makkelijker de stap te zetten om een leemkuur te proberen (als er gezondheid 

technisch geen bezwaren zijn natuurlijk en de contra-indicaties niet voor hen gelden). De mogelijkheid 

om contact met elkaar te blijven houden voor de duur van de leemkuur geeft de deelnemers dan 

mogelijk ook het gevoel dat ze er echt mee aan de slag kunnen gaan, mochten ze dat gevoel nog niet 

helemaal hebben.  

 

We evalueren even kort ‘en groupe’ en ik vraag iedereen een evaluatieformulier in te vullen. 

 

Totaal 150 minuten = 2,5 uur bij 6 deelnemers tot 180 minuten = 3 uur bij 8 deelnemers 

 

 

2.7 De voorbereidingstijd. 
Na de keuze om een workshop over leem te gaan maken begint een zoektocht om, naast de leerstof 

van de Sprenk, zo veel mogelijk over Leem te weten te komen. Ik bestel, na een middagje speuren op 

internet naar interessante boeken, 3 (tweedehands) boeken die over de geneeskrachtige toepassing 

van leem gaan, te weten: 

1. De Oerkracht van Leem door Franca Siebers 

2. Geneeskrachtige klei, memento van natuurgeneeskunde door Raymond Dextreit 

3. Aroma- en kleitherapie door Rosemarie Ypkema 

 

De beknopte theorie van de workshop haal ik uit de lesstof van de Sprenk en uit deze drie boeken. 

Omdat het moeilijk is iets goed en enthousiast over te brengen zonder dat je er zelf ervaring mee 

hebt, bestel ik een emmer zongedroogde fijne groene leem van Vertagil (Chi) en haal m’n man over 

om een drieweekse inwendige leemkuur te doen op de wijze die docente Linda Verschuren ons 

tijdens de leem-les heeft geleerd. We starten de leemkuur op maandag 5 februari en ik houd in mijn 

agenda bij wat er voor bijzonderheden gebeuren. Daarnaast leg ik een leemwikkel aan op een dan 

pijnlijke plek rond de rechterkant van m’n middel. Tevens maak ik een gezichtsmasker van de groene 
leem en meng dit met een heel klein beetje macadamia-olie en een paar druppels etherische olie 

(neroli en sandelhout). De restjes aangemaakte klei doe ik in een voetbad en zo ga ik een klein uurtje 

zitten. 
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Dit alles doe ik om naast theoretische, praktische ervaring op te doen met het maken, aanbrengen en 

afhalen van, in dit geval, de groene leem. 

 

Omdat alles over leem voor mij redelijk nieuw is, steek ik er best wat tijd in om me het onderwerp 

goed eigen te maken. Met betrekking tot de prijsstelling besluit ik dat het reëel is als de workshop na 

10 keer geven ten minste break even draait. Daar ga ik voor. Omdat het voor mij tevens een 

leertraject is, bepaal ik dat er een bedrag van € 7,- per lees-, praktijk- en leer-uur terugverdiend zou 
moeten worden met het geven van de workshops. 

 

Ik besluit de eerste workshop met 4- 6 deelnemers te doen (waarvan 1 mijn man zal zijn om een 

goede feedback te krijgen en om foto’s te maken). Dit om er even goed en rustig in te komen. 

Daarnaast heb ik sneller een groepje van 4-6 bij elkaar. Voor de tweede en verdere workshops ga ik 

voor de gewenste 6-8 deelnemers. 

 

Onderstaand het schema van de voorbereidingstijd die ik in het inlezen, leem uitproberen, workshop 

maken, promotie uitdenken en doen etc. heb gestoken. Ik stel mijn lees-, praktijk- en leeruren op € 7,- 

per uur, mijn workshop voorbereidingsuren op € 12,- en mijn workshop uitvoeringsuren (als beginner) 
op € 25,- exclusief btw. 
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2.8 De calculatie van de kosten en de verkoopprijs. 
 

 

nr Omschrijving Aantal uren Kosten per uur Totaal ex btw 

	     

Voorbereidingswerkzaamheden te verdelen over 10 workshops:	
1	 Inkopen en lezen 3 boekjes over Leem* 7 7 49,00 

2	 Praktische ervaring opdoen met leem 5 7 35,00 

3	 Schrijven theorie workshop 3 12 36,00 

4	 Maken hand-out 2 12 24,00 

5	 Berekenen kosten workshop 1 12 12,00 

6	 Maken van promotieplan 1 12 12,00 

7	 Uitvoeren van promotieplan 2 12 24,00 

8	 Administratie en factureringskosten 3 12 36,00 

	 Totaal voor 10 workshops 28,5  228,00 

	 Voorbereidingskosten algemeen per workshop   22,80 

	
Inkopen per 4 workshops van 6 personen	
1	 Inkoop 1 emmer 2,5 kg groene zongedr. leem** 

(Het gebruik is ± 100 gr p.p. per workshop = 2,4 

kg in 4 workshops & 100 gram knoeien/verlies) 

  33,02 

1	 Inkoop 1 emmer 1 kg witte leem 

(Het gebruik is ± 40 gr p.p. per workshop = 960 

gram in 4 workshops & 40 gram knoeien/verlies) 

  14,66 

1	 Inkoop andere kleisoorten om te laten zien aan 

de cursisten (tube kleipasta, strooibus witte klei, 

gasshoul klei etc). Deze soorten worden niet 

actief gebruikt, maar fijn om ze wel deels terug 

te verdienen. Het meeste gebruik ik zelf op 

andere momenten en is dus niet specifiek voor 

de workshop. Ik neem € 6,- per 4 workshops op 

voor die kosten, zodat er een deel door de 

cursisten wordt betaald 

  6,00 

	 Totaal voor 4 workshops   53,68 

	 Grote inkopen per workshop   13,42 

nr	 Omschrijving Aantal uren Kosten per uur Totaal ex btw 

Inkopen en uitvoeren workshop van 6 personen	
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1.	 Schoonmaken en klaarzetten ruimte 0,5 12 6,00 

2.	 Maken & inkopen thee & haverkoeken en 

klaarzetten tandpastamengsel (leem + water) 
1 12 12,00 

3.	 Inkoop 4 liter spa blauw   02,16 

4.	 Inkoop 6 potjes voor tandpasta (à 0,59 per potje)   03,54 

4.	 Printen 6 stuks hand-out incl. papier & printkn 0,25 12 03,00 

5.	 Geven workshop  2,5 25 62,50 

6.	 Gebruik reeds aanwezige voorraad spullen: 

oliën, honing, spirulina, etherische oliën, 

plasticfolie, etiketvellen 

  10,20 

7.	 Opruimen & wassen gebruikte spullen & doeken 1,0 12 12,00 

	 Totaal inkopen en uitvoeren per workshop   111,40 

	     

Totale kosten per workshop	 147,62 

	     

Totale kosten per deelnemer bij 6 deelnemers ex btw	 24,60 

	
*  De eventuele meer-uren zijn voor eigen interesse. 

** Ik kon ze met 20% korting inkopen bij de koopjesdrogist voor € 39,95 incl. 21% BTW per 2,5 kilo. 

Dat is € 33,02 ex btw. Normaal zijn ze € 49,95 tot € 55,00 incl. btw per 2,5 kilo.  

 

De kosten per deelnemer bij een aantal van 6 deelnemers zijn € 24,60 ex 21% btw per persoon.  

Dat is € 29,77 incl. 21% btw per persoon. Afgerond is dit € 29,75. 

De vraagprijs wordt dus € 29,75 per persoon. 
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2.9 De benodigde materialen. 
 

Bij een workshop van 6 personen: 

 

Voor de ontvangst:  

• 6 theeglazen, suiker & lepels, theepot & lichtje, kruiden uit de tuin om kruidenthee te maken. 

• 6-8 haverkoeken op een schaaltje. 

• Schoon toilet met voldoende wc-papier en schone handdoek bij het fonteintje. 

 

Voor de tandpasta: 

• 6 bruine zalfpotjes van 60 ml om de tandpasta in te bewaren. 

• 6 porseleinen schaaltjes om de pasta in te maken. 

• 1 emmer witte leem. 

• 1 kannetje bronwater (Spa blauw). 

• Weegschaal. 

• Maatbeker. 

• 3 witte stenen lepels om de leem in de schaaltjes te doen. 

• 3 plastic of glazen roerlepeltjes/staafjes. 

• 6 witte etiketten. 

 

Voor het theoriegedeelte uitwendig gebruik van leem: 

• 6 hand-outs met beknopt de theorie.  

• Allerlei voorbeelden van (leem)producten; ik heb roze, bruine, gele, rode, witte & groene leem, 

daarnaast leem in een tube en een strooibus met witte leem.  

• Voorbeelden van spullen waarmee de leem kan worden aangemaakt als hydrolaten die ik 

reeds in huis heb (lavendel, neroli, rozen). 

• Toevoegingen waarmee de leempasta nog verrijkt kan worden als (kruiden)olie, etherische 

olie, spirulina, honing, kwark, tinctuur etc.  

• Wat ik in huis heb van al deze dingen zet ik klaar om te laten zien. 

• Daarnaast de boekjes die ik heb over leem. 

 

Voor het eerste praktijkgedeelte voor de pauze: 

• 6 aardewerken kommen. 

• Stenen lepels. 

• Bronwater. 

• 1 waterkoker met instelbare temperatuur (om warme leempasta te maken). 

• 1 maskerkwast (voor de liefhebber). 

• 12 schone doeken. 

• Plasticfolie. 
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• Grote zwarte plastic specievat om afvalwater op te vangen. 

• Witte plastic afwasteil om af te wassen (kleiwater mag niet door de gootsteen om verstopping 

te voorkomen). 

 

Voor de pauze: 

• 6 gastendoeken voor nadrogen gezichten en andere lichaamsdelen waar leempasta op heeft 

gezeten. 

 

Voor het theoriegedeelte inwendig gebruik van leem: 

• Fles Spa blauw en Mont Roucous ter demonstratie. 

 

Voor het tweede praktijkgedeelte na de pauze: 

• 6 kleine glaasjes. 

• Witte en groene leem voor snuiven en proeven. 
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3. De promotie. 
 
 
3.1 Het promotieplan. 
 

Via eigen netwerk: 

Voor de promotie wil ik zoveel mogelijk ‘gebruik’ maken van mijn eigen netwerk. Veel mensen kennen 

mij al van de wildplukwandelingen die ik loop. De leemworkshops liggen in het verlengde van die 

wildplukwandelingen. Het lijkt me dus logisch om gebruik te maken van de opgebouwde 
naamsbekendheid. Daarnaast is er natuurlijk ook sprake van een gunfactor binnen je eigen netwerk. 

Ik hoop en ga er een beetje van uit, dat de mensen binnen mijn (sociale) netwerk mij helpen 

bekendheid te genereren voor de workshops. 

Overige: 

Daarnaast wil ik ook mensen die langs ons huis lopen en mensen die de natuurwinkel en het 

bijbehorende centrum bezoeken, bekend maken met het bestaan van mijn workshops. De 

natuurwinkel en het centrum bevinden zich beide in mijn straat en zijn de enige in Schagen die 

natuurvoeding en allerhande advies in die richting geven. 

 

3.2 De promotiekanalen. 

a. Via een nog te maken website. Maar tot die tijd als extra bericht op de website van 

Wildplukwandelingen. Op deze manier worden alle bezoekers van deze site op de hoogte 

gebracht van het bestaan van mijn Leem workshops. Ik ga de workshop aanbieden vanuit 

mijn eigen bedrijf; Herb-all. De website zal dus ook zo heten met een apart onderdeel voor de 

workshop Leef Lichter met Leem. 

b. Via eigen Facebookpagina. Op mijn eigen Facebookpagina heb ik bewust geen privézaken 

geplaatst. Ik heb de pagina in 2016 aangemaakt om Wildplukwandelingen onder de aandacht 

te brengen en om een begin te maken om mezelf als herborist/natuurliefhebster/wildplukster 
te manifesteren. Op deze pagina wil ik daarmee verder gaan en de workshops als evenement 

onder de aandacht brengen. Eventueel met een kortingsactie van bijvoorbeeld €2,50 per 

persoon als je via Facebook komt en je neemt een vriend/vriendin mee. Ik vraag aan goede 

vrienden of ze mijn post willen delen met hun netwerk. 

c. Via een mailing aan alle mensen die als geïnteresseerde of (oud) deelnemer van 

Wildplukwandelingen op de mailinglijst staan die ik in februari 2017 heb aangelegd. De 

mailing wordt dan eenmalig vanuit Wildplukwandelingen verstuurd.  
d. Via een flyer bij Natuurvoedingswinkel en Centrum ‘Een Woord van Wijsheid’ (Loet 19 en 21, 

ikzelf woon op Loet 30). Hiervoor moet wel met de eigenaars van de beide onderdelen praten. 
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Het centrum is minder dan twee jaar geleden geopend, dus misschien dat ik me dan op een of 

andere manier aan moet committeren, maar ik ga dat gesprek zeker aan. De 

natuurvoedingswinkel (of vroeger reformhuis) bestaat al sinds 1987 en is een begrip in 

Schagen. 

e. Via een nog te plaatsen bord in mijn voortuin. Ik wil in de toekomst korte cursussen, 

workshops, wandelingen, lezingen etc. aan te bieden. Ik ga een klein houten informatiebord in 
mijn eigen voortuin zetten met daarin (achter glas) het programma van dat kwartaal. Doordat 

ik in het centrum van Schagen woon, lopen er heel veel mensen langs ons huis. Door het 

plaatsen van een bord in de voortuin aan de straatzijde lezen mensen vanaf de stoep wat er 

in dat kwartaal bij Herb-all te doen is. Daarnaast krijg ik zo direct meer naamsbekendheid en 

als ik dan mijn medische basisvakken in de toekomst behaal kan ik, mocht ik dat willen, ook 

langzamerhand de zaken uitbreiden met meer gezondheid bevorderend advies. 

f. Via mond-tot-mond reclame door mensen/vrienden/familieleden die me kennen en/of met 

me gewerkt hebben. Een aantal hele goede vrienden en dichtbije familieleden uit Schagen 
vraag ik of zij de workshop actief onder de aandacht brengen als ze daar de kans toe zien. 
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4. De uitvoering. 
 
 
4.1 Beschrijving van de eerste workshopmiddag. 

• Datum: Zondag 2 april 2017. 

• Starttijd voorbereiding: 11.30 uur. 

• Tijd workshop: 12.30 -15.00 uur. 

• Opruimen: 15.30 – 16.30 uur. 

• Deelnemers: 5 personen (waarvan 4 betalend). 

• Locatie: Loet 30, in de achtertuin vanwege het mooie weer en deels in de woonkeuken. 

 

De avond ervoor heb ik samen met m’n dochter haverkoekjes gebakken. Op de ochtend zelf de hand-

out uitgeprint en de tafel met stoelen buiten klaargezet omdat het mooi weer was. Binnen in de 
keuken de spullen om leempasta te maken klaargezet alsook verschillende hydrolaten, etherische 

oliën, kwasten, handdoeken, folie, weegschaal etc. 

 

Omdat ik wil zien hoe het zou gaan als ik de deelnemers direct aan het werk zou zetten met zelf 

tandpasta maken, heb ik er de eerste keer voor gekozen om hen zelf de klei af te laten wegen en het 

bronwater toe te voegen. Als het rommelig of onoverzichtelijk wordt, maak ik voor de volgende 

cursussen de basispasta per deelnemer al zelf klaar en maken zij het gedurende de middag af met 

etherische olie. 
 

Verder probeer ik ook uit, hoe het gaat als ikzelf de deelnemers aan de groep voorstel. Zelf vind ik het 

voorstellen aan het begin van een cursus/workshop altijd een heel vervelend onderdeel en ik heb 

inmiddels van velen met wie ik dit gedeeld heb begrepen dat zij dat ook zo ervaren. Er zijn er zelfs bij, 

die om die reden helemaal geen cursussen meer boeken. Om dat gevoel van onbehagen direct weg 

te nemen heb ik al mijn deelnemers van tevoren ingelicht dat ik ze voorstel in een paar zinnen: naam 

en in het kort hun achtergrond (zoals ik dit vooraf per mail van de deelnemers heb ontvangen). 

 
Thee uit de tuin geplukt en samen met de haverkoekjes op de tafel buiten gezet. Rond 12.20 uur komt 

iedereen binnendruppelen. 

 
Omdat ik met 5 workshopdeelnemers ben, is het streven om het volgens planning (binnen 2,5 uur) te 

doen. Ik bespreek de middag volgens de vooraf beschreven indeling, waarbij de geplande tijd in 

minuten dikgedrukt achter het onderdeel staat. 

 

Ontvangst (8). 

Met kruidenthee en zelfgebakken haverkoek ontvang ik de deelnemers. Ik leg uit dat we het vanwege 

het mooie weer deels buiten doen als zij ervoor in zijn. Iedereen is daar enthousiast over. 
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Uitleg workshop (7). 
Allereerst vertel ik wat we die middag gaan doen en wie er aan tafel zitten (voorstellen deelnemers 

door mij en uitleg waarom ik het zo doe. Er wordt instemmend geknikt bij de uitleg waarom ik iedereen 

voorstel). Alle deelnemers hebben nauwelijks tot geen ervaring met leem. Eén persoon weet wat het 
is, verder geen kennis of ervaring met leem. Ik vertel dat het potje dat voor hen staat gebruikt gaat 

worden om zelf tandpasta te gaan maken en dat we daar als eerste direct mee gaan beginnen omdat 

het 2 uur moet intrekken om geen klontjes in het eindproduct te krijgen. Ik leg uit dat ik later 

inhoudelijk op de tandpasta in zal gaan, maar dat ik nu met de groep wil kijken hoe het gaat als we 

gelijk aan de gang gaan met elkaar.  

 

Kort voorstelrondje (12). 

Doen we niet. In plaats daarvan gaan we met z’n allen naar de keuken waar ik uitleg dat iedereen 25 

gram/ml bronwater en 30 gram witte kleipoeder in een eigen porseleinen bakje (dat in de keuken 
klaarstaat) moet doen. Omdat ik maar 1 weegschaal heb staat iedereen eigenlijk direct op elkaar te 

wachten in de keuken. Dat is niet fijn bij de start en ik besluit ter plekke dat ik aan de wachtenden 

dingen vertel over de hydrolaten en de etherische oliën die er ook staan. Op deze manier hebben 

degenen die wachten ook iets interessants te horen terwijl degene die bezig is met wegen en 

samenvoegen van bronwater en leempoeder het later ook te horen krijgt. Dat werkt goed en de 

wachtenden zijn al snel aan het luisteren en ruiken totdat ze zelf aan de beurt zijn om te wegen. 

 
Theoriegedeelte (30). 

Over leem in het algemeen en haar uitwendige toepassingen vertel ik tijdens de eerste theorie ronde. 

Iedereen zit geboeid te luisteren. Af en toe komt er een vraag tussendoor die ik dan gelijk beantwoord. 
Dat gaat gelukkig inhoudelijk goed. Ik laat de verschillende kleisoorten zien en tot mijn verrassing is 

iedereen ervoor in om de klei te gebruiken. Sven heeft een vers litteken op zijn arm waar direct kant 

en klaar aangemaakte groene leem uit de tube op gaat. Ook Kim smeert direct wat aangemaakte 

leem op eczeemplekjes op haar huid terwijl ik mijn theorie verhaal verder uit de doeken doe. De witte 

leem uit de strooibus is na uitleg van de werking direct een gewild item en men vraagt of ze na afloop 

van de workshop een bus of een tube kunnen kopen. Daar heb ik helemaal geen rekening mee 

gehouden, dus dat is een investering die ik de volgende keer zeker ga doen. Ik kan duidelijk merken 
dat de ‘kant-en-klaar’ producten van Leem grotere interesse genieten dan de Leem die nog 

aangemaakt moet worden. Het ‘gemak dient de mens gevoel’ voert de boventoon, dus goed om te 

weten. 

 

Praktijkoefening (35-45). 

Kim en Riet willen graag een masker proberen van respectievelijk rode en roze klei. Sven maakt 

samen met Kim een masker van rode klei met rozen-hydrolaat aan. Riet vindt die rozen-hydrolaat ook 

erg lekker en wil wel een masker hiervan met roze klei proberen. Ralph heeft al veel kleiwikkels 

gehad, die hoeft het niet persé en gaat op mijn verzoek foto’s maken (na goedkeuring van de andere 
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deelnemers). Roos die veel last heeft van jeuk en plekjes op haar hoofdhuid wil een masker van 

Gasshoul-klei proberen. Riet en Roos maken hun eigen kleimengsel en ik zet zowel het masker op 

Riet haar gelaat alsook het haarmasker bij Roos. Gemoedelijk zit iedereen in de klei (Sven alleen een 

wikkel van groene klei op zijn arm) terwijl ze wat babbelen en nog een kopje thee nemen. 

 

Pauze (10-15). 

De praktijkoefening gaat ongemerkt over in de pauze. Waarbij iedereen de wikkels/maskers van 

armen, gezicht en haren afhaalt. Ik leg ter plekke uit wat je met het afvalwater doet en wat vooral niet 
(in de gootsteen). 

 

Theoriegedeelte (20). 

Na de pauze vertel ik over groene leem en haar inwendige toepassingen. Het stuk over het water heb 
ik vooral in de theorie gestopt als ik cursisten krijg die al redelijk wat weten over leem (het stuk over 

water is dus met name bedoeld als achter de hand stuk). Ik kan dan de kant van het water uitgebreid 

toelichten om zo toch diepgang en nieuwe theorie aan hen te vertellen. Deze groep wist echter niets 

over leem en om hen niet verder te volvoeren met theoretische informatie houd ik het stuk over water 

heel beknopt. 

 

Praktijkoefening (20-25). 

Ik zet 5 glaasjes klaar met daarin een beetje groene leem en bronwater. Daarnaast een plankje met 

een beetje witte leem er op. Alle deelnemers proeven van leem en alleen Riet durft het aan en snuift 

wat van de leem op de plank. Ze voelt naar eigen zeggen direct verlichting in haar verstopte neus. 

Daarna maken we gezamenlijk de tandpasta volgens recept af in de keuken.  

 

Afsluiting en evaluatie (8-12). 
We sluiten de workshop af aan de buitentafel waarbij ik aangeef dat als mensen geïnteresseerd zijn in 

een begeleide inwendige leemkuur ik zeker bereid ben om dat op te zetten. 4 van de 5 deelnemers 

zijn daarin geïnteresseerd en we spreken af dat ik daar begin juli mee aan de gang ga om dat in te 
richten en contact op te nemen. Alle deelnemers geven aan dat ze het heel leuk en leerzaam hebben 

gevonden en dat ze leem in hun dagelijks leven willen gaan gebruiken. Ik deel de evaluatieformulieren 

uit (zie bijlage 6.4) en iedereen vult het formulier in. We nemen afscheid en ik ruim alle spullen op. 
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5. Evaluatie. 
5.1 Evaluatie door deelnemers. 
Alle 5 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld (zie bijlage 6.4.2). Over het algemeen was 

iedereen zeer tevreden over het gebodene. De sfeer was goed en ontspannen. Mijn optreden werd als 

prettig en informatief ervaren. De belangrijkste aanvullingen/opmerkingen: 

 

“Zorg dat een deel van de producten die je behandelt ook direct ter plekke te koop zijn aan het einde 

van de workshop. Als men dan ter plekke iets meer moet betalen dan dat men betaalt als men het zelf 

online zou bestellen wordt als logisch beschouwd. Iedereen bleek enthousiast en kooplustig te zijn 

geworden tijdens de workshop. Als ik een klein passend assortiment zou hebben klaar staan is de 

kans groot dat ik direct verkoop.” Ik zal hier bij de volgende workshop rekening mee houden. 

 

Naar mijn vraag over de prijs vond deelnemer Roos dat de prijs best nog iets hoger had mogen zijn. 
Deelnemers Kim en Riet vonden dat een hogere prijs ook te rechtvaardigen was gezien het gebruik 

van etherische olie, hydrolaten, gewone oliën etc. Omdat ze dit vooraf echter niet wisten was € 29,50 

in hun ogen een passend bedrag. Voor 2,5 uur bezigheid met dingen maken en mee naar huis voelde 

het voor iedereen als waar voor hun geld. De prijs laat ik daarom voorlopig zo. 

 

Op de schriftelijke evaluatieformulieren (zie pagina 45) kwam als belangrijkste aanvulling naar voren 
dat de mogelijkheid van een aanvullend persoonlijk consult (tegen betaling) aan het einde van de 

workshop een waardevolle uitbreiding van het gebodene zou zijn. 

 

5.2 Evaluatie door mezelf. 
Zelf vond ik het een hele mooie eerste keer. De groep was enthousiast en werkte veel beter mee dan 

ik vooraf gedacht had. De theorie kon ik met af en toe een schuin oog op mijn eigen papieren al 

redelijk goed voor het voetlicht brengen. Het door mezelf voorstellen van de deelnemers houd ik erin, 

evenals het direct zelf tandpasta wegen en klaarzetten bij 6 deelnemers. Bij meer dan 6 deelnemers 

ga ik het zelf vooraf klaarmaken omdat anders de ‘wachtrij’ toch te groot wordt. Het feit dat we buiten 
konden zitten, werkte heel leuk. In de ruime leef-keuken is het sowieso goed toeven, maar de 

combinatie met deels buiten zitten lijkt toch leuker. 

 
5.3 Verbeterpunten. 
Als de financiën het toelaten wil ik in de toekomst graag tubes aanschaffen met een tube-sluittang 
(liefst met vouwspleten) voor de tandpasta. We hebben het nu in bruine zalfpotjes gemaakt, wat ook 

prima ging, maar het ziet er toch nog beter uit als het in tubes gedaan kan worden. Ik wil de theorie 

ook nog meer van buiten leren zodat ik mijn eigen aantekeningen/uitgewerkte theorie niet meer voor 

me hoef te hebben liggen. Ik ben in totaliteit 20 minuten uitgelopen. Volgende keer nog iets beter de 

tijd in de gaten houden.  
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Verder ga ik inderdaad een aantal tubes aangemaakte groene leem en wat strooibussen met witte 

leempoeder aanschaffen. In de toekomst misschien ook begeleide inwendige leemkuren aanbieden, 

waarbij ik me zo voorstel dat ik middels dagelijks app contact op de hoogte blijf van het verloop van de 

kuur en in overleg met de deelnemer de kuur qua intensiteit kan aanpassen. Zelf wil ik dan ook nog 

een back-up persoon gaan inschakelen voor mijn eigen vragen. Misschien dat bijvoorbeeld Linda 

Verschuren deze persoon (tegen betaling) zou willen zijn.  
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6. Vervolg. 
6.1 De tweede workshop & evaluatie. 
De tweede workshop is gehouden op zondag 16 april 2017 met 6 deelnemers. 

 

Door andere werkzaamheden was ik nog niet in de gelegenheid geweest om de evaluatiepunten van 

de vorige groep verder uit te werken en toe te passen in deze workshop. Dit betekende dat ik: 

• Nog geen leempoeder en dergelijke had ingekocht voor ‘doorverkoop’ na de workshop. 

• Nog geen programma had uitgewerkt om een begeleide inwendige leemkuur aan te bieden 

• Nog geen aanvullend persoonlijk consult aan ging bieden aan het einde van de workshop. 

Hier had ik meer tijd voor nodig en deze workshop stond reeds ingepland en had voldoende 

deelnemers. Omdat het vorige keer toch enigszins rommelig begon met het zelf afwegen en 

klaarzetten van de tandpasta, doe ik dat deze workshop vooraf zelf. 

  

Ondanks dat we dit keer binnen zaten verliep de middag in grote lijnen hetzelfde. Allereerst verbazing 

en enthousiasme over leem ‘an sich’ en de brede inzetbaarheid. In deze groep kende niemand het 
(behalve van leem op de muren -> de man in het gezelschap). Het masker zetten en tandpasta maken 

waren wederom populair. Opvallend was dat de deelnemers van deze groep het op één na allemaal 

aandurfden om leem te snuiven (in de vorige groep durfde slechts één het).  

 

Tijdens de evaluatie in de groep kwam ook hier veel interesse naar voren voor de begeleide 

inwendige leemkuur. Het kopen van producten was voor de meesten ook interessant. Dit is dus echt 
iets dat ik wil gaan oppakken als het na m’n examens rustiger gaat worden. De evaluatieformulieren 

werden weer ingevuld (zie pagina 46) en na wat napraten liep de middag ten einde. 

Zelf vond ik het redelijk gaan. Tussendoor had ik de theorie niet meer bekeken, dus helemaal uit het 
hoofd was helaas nog geen optie (ik wist het zelf nog iets minder goed dan de eerste keer, toen ik de 

workshop net klaar had en er een periode lang mee bezig geweest was). Ik verwacht dat dit vanzelf 

beter zal gaan als ik de workshop in de toekomst vaker ga geven. De reacties zijn namelijk voldoende 

goed om ermee verder te willen gaan. 

 

6.2 Hoe verder. 
Het plan was om in september 2017 verder te gaan met de educatie van de medemens met 

betrekking tot leem en al haar facetten. Door omstandigheden heb ik echter geen examen in 2017 

gedaan en heb ik geen kans gezien nieuwe workshops in te plannen en te geven. Vanaf januari 2018 

wel tijdens verjaardagen en andere bijeenkomsten verteld over mijn voornemens om het geven van de 
workshops weer op te pakken in maart/april 2019. Als mensen geïnteresseerd of enthousiast 

reageerden heb ik direct hun naam, telefoonnummer en emailadres opgeschreven in een speciaal 

boekje en met hen afgesproken dat ik hen mail zodra de nieuwe data bekend zijn. Er zijn al meer dan 

12 geïnteresseerden, dus ik verwacht wel weer een groep van 6-8 deelnemers bij elkaar te krijgen als 

ik in 2019 nieuwe workshops in ga plannen. Tegen die tijd heb ik de andere promotiemiddelen ook 

klaar. 
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Workshop 16 april 2017 
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7. Bijlagen. 
 
7.1 Bijlage 1. 
 

Gestopt eerder gestart educatief project workshop ‘van oud naar vertrouwd’.	

Begin	van	educatief	project	over	aanleg	huisapotheek.	Deze	bijlage	bevat	de	eerste	schrijverijen	van	sept	
2015	t/m	feb	2016	en	zijn	puur	bedoeld	om	te	illustreren	waar	ik	aanvankelijk	mee	begonnen	was,	maar	
waar	ik	na	mijn	verhuizing	(voorlopig)	niet	meer	mee	verder	wilde	gaan.	Het	geschrevene	is	verder	niet	
geëvalueerd,	gecorrigeerd	of	iets	dergelijks	en	maakt	geen	deel	uit	van	het	te	beoordelen	educatief	project.	

	

Workshop	‘van	oud	naar	vertrouwd’.		

Workshop	om	een	begin	te	maken	met	het	vergroten	van	de	zelfredzaamheid	van	de	hedendaagse	‘moderne’	
vrouw	met	betrekking	tot	gebruik	van	wilde-	en	keukenkruiden	als	remedie	bij	veelvoorkomende	
(gezondheids)kwaaltjes	binnen	het	in	basis	gezonde	gezin.		

	

Inleiding	en	aanleiding.	

Sinds	ik	ben	gestart	met	de	opleiding	voor	Herboriste	aan	de	Sprenk	valt	het	mij	op	dat	veel	met	name	
vrouwen	van	mijn	eigen	generatie	op	IJburg	en	in	Amsterdam	zeer	geïnteresseerd	zijn	in	wat	ik	studeer	en	in	
wat	er	allemaal	mogelijk	is	op	het	gebied	van	(wilde)	kruiden	en	planten.	Na	wat	doorvragen	blijkt	dan	
vooral	dat	ze	over	het	algemeen	geen	behoefte	hebben	aan	diepgravende	kennis	en	antwoorden,	maar	dat	ze	
het	fijn	zouden	vinden	om	in	de	wereld	waarin	we	nu	leven,	weer	wat	meer	gezond,	duurzaam	en	in	harmonie	
met	de	natuur	te	leven.	Het	gebruik	van	medicijnen	voor	alledaagse	kwaaltjes	is	voor	vele	van	hen	ook	
minder	wenselijk,	maar	het	jachtige	leven	en	het	feit	dat	deze	generatie	toch	vaak	gewend	is	aan	een	‘quick	
fix’	maakt	dat	ze	de	kast	vol	hebben	staan	met	allerlei	synthetisch	geproduceerde	remedies.	Ook	ontbreekt	
soms	de	kennis	over	werking	van	het	menselijk	lichaam	bij	veel	voorkomende	kwaaltjes.	Hierdoor	ontstaat	er	
onnodig	snel	paniek	bij	vaak	nuttige	en	natuurlijke	processen	als	bijvoorbeeld	het	hebben	van	koorts.	Te	snel	
wordt	er	dan	naar	een	koortsverlagend	middel	gegrepen,	terwijl	wellicht	met	meer	kennis	van	zaken	en	het	
vertrouwen	in	het	zelfhelend	vermogen	van	het	lichaam	de	kwaal	of	het	ongemak	zou	kunnen	worden	
aangepakt.	

	

Doelgroep.	

(Huis)vrouwen	en	-mannen	die	er	klaar	voor	zijn	om	zich	de	aloude	kennis	met	betrekking	tot	de	
geneeskracht	en	het	gebruik	van	een	aantal	wilde	en	maar	vooral	‘keuken’	kruiden	eigen	te	gaan	maken	en	in	
het	dagelijks	leven	te	gaan	toepassen.	Ze	zijn	erin	geïnteresseerd	om	hun	gezin	met	eigen	kennis	gezond	
kunnen	houden	of	te	maken.	Dit	bereiken	ze	door	gebruik	te	kunnen	maken	van	zelfgemaakte,	natuurlijke	
huismiddelen.	Op	deze	wijze	zouden	ze	dan	graag	de	meest	voorkomende	kwalen	kunnen	genezen	of	
verlichten.	De	doelgroep	is	in	basis	zeker	niet	tegen	het	gebruik	van	allopathische	geneesmiddelen,	maar	zou	
wat	meer	vertrouwen	willen	krijgen	in	het	eigen	oordeel	als	het	gaat	om	wel/niet	gebruiken	van	deze	
medicijnen	bij	ziek	en	zeer.		

Ik	verwacht	dat	de	doelgroep	in	eerste	instantie	uit	mijn	woonomgeving	op	IJburg	en	Amsterdam	komt	en	in	
tweede	instantie	uit	stedelingen	uit	(de	buurt	van)	Amsterdam	en	andere	grotere	steden	die	in	de	buurt	
liggen	als	Haarlem	en	Utrecht.	
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Doelstelling.	

De	doelgroep	enthousiast	maken	over	en	een	begin	te	laten	maken	met	het	verwerven	van	meer	kennis	over	
de	gezondheid	bevorderende	werking	van	de	planten/knollen/wortels	die	ze	nu	al	regelmatig	in	het	dagelijks	
leven	(in	de	keuken)	gebruiken.	Daarnaast	de	groep	enthousiast	maken	over	en	een	begin	te	laten	maken	met	
het	zich	verdiepen	in	wat	er	in	hun	directe	omgeving	aan	planten	groeit	die	ook	kunnen	worden	ingezet	in	de	
huisapotheek.		

Met	betrekking	tot	de	bekende	‘keuken’	kruiden:	Een	deel	van	de	gezondheid	bevorderende	werking	en	
verwerking	leren	van	een	4-tal	bekende	verse	en	goed	te	verkrijgen	biologische	keukenkruiden	te	weten	ui,	
gember,	rozemarijn	en	tijm.		

Met	betrekking	tot	de	wilde	planten	in	de	omgeving:	De	vindplaats,	de	planten,	een	deel	van	de	gezondheid	
bevorderende	werking	en	verwerkingsmogelijkheden	te	leren	van	een	drietal	veel	voorkomende	wilde	
planten	in	de	omgeving	te	weten:	smalle	weegbree,	brandnetel	en	smeerwortel.	

Het	doel	is	dus	om	de	cursisten	op	speelse	wijze	kennis	te	laten	maken	met	de	gezondheid	bevorderende	zijde	
van	(voor	hen	bekende	keuken)	planten	en	hen	kennis	te	laten	maken	met	de	aanwezigheid	van	gezondheid	
bevorderende	planten	in	hun	directe	leefomgeving.	Hiermee	zouden	ze	dan	een	begin	kunnen	maken	met	de	
aanleg	van	een	eigen	serie	gezondheid	regulerende	producten	welke	regelmatig	in	het	gezin	van	nut	kunnen	
zijn.	
	

Subdoelen:		

• Informatie	over	de	herkenning	van	specifiek	bovengenoemde	planten.		
• Informatie	over	de	behandeling	en	duurzame	oogst	van	deze	planten.	
• Informatie	over	de	regelgeving.		
• Informatie	over	de	eetbaarheid	van	de	planten.	
• Informatie	over	de	jaargetijden	en	de	invloed	hiervan	op	de	bruikbaarheid	en	de	verschijningsvorm.	
• Informatie	over	de	verwerking	in	de	keuken.	

	
Opzet	van	de	workshop.	
	
Interactief,	kortdurend	introductie	leerprogramma	om	cursisten	te	enthousiasmeren	voor	en	in	aanraking	te	
brengen	met	de	gezondheid	bevorderende	kant	van	(wilde)	planten	en	(keuken)kruiden.		De	opzet	van	de	
workshop	zal	bestaan	uit:	
	

• Voorstellen	en	uitreiken	hand-out	met	potlood	waarbij	er	voldoende	ruimte	is	voor	iedereen	om	
eigen	aantekeningen	op	te	maken.	

• Een	stukje	theorie	over	de	7	kruiden.	
• Een	korte	wandeling	door	het	Diemerpark	waarbij	de	nadruk	ligt	op	het	bekijken	en	oogsten	van	de	

brandnetel,	de	smeerwortel	en	de	weegbree.	
• De	kruiden	waar	mogelijk	proeven,	ruiken	en	aanraken.	
• (Een	deel	van)	de	kruiden	gezamenlijk	verwerken	tot	producten	die	direct	mee	naar	huis	genomen	

kunnen	worden.		
	

	
Qua	tijdstip	kies	ik	voor	een	middagprogramma	na	de	(thuis	gebruikte)	lunch.	Veel	potentiële	cursisten	(op	
IJburg	in	elk	geval)	hebben	namelijk	een	gezin	waarbij	ze	’s	ochtends	mee	gaan	met	de	sportactiviteiten	van	
de	kinderen.	Door	het	in	de	middag	te	houden	verwacht	ik	dat	de	opkomst	groter	zou	kunnen	zijn.	We	fietsen	
eventueel	naar	het	Diemerpark	(5	minuten	fietsen)	om	de	wandeltijd	binnen	de	perken	te	houden.	Ik	vertel	
dan	iets	over	waar	oogsten	(en	waar	niet),	hoe	oogsten,	wanneer	oogsten	etc.	
	
Qua	plaats	ga	ik	de	collectieve	ruimte	in	het	woonblok	op	IJburg	gebruiken.	In	deze	ruimte	kunnen	met	
gemak	8-10	deelnemers	zitten	en	producten	(af)maken.	Verderop	zal	ik	de	ruimte	uitgebreider	beschrijven	en	
met	foto’s	illustreren.	
	
De	keuze	valt	op	theorie	en	een	hand-out	om	de	cursisten	mogelijk	nieuwe	informatie	te	geven	over	kruiden	
die	ze	toch	al	regelmatig	gebruiken	in	hun	eigen	keuken.	Door	de	hand-out	kan	ik	bij	tijdnood	(bijvoorbeeld	
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omdat	er	veel	vragen	zijn	of	iets	dergelijks)	er	toch	voor	zorgen	dat	de	aangeboden	basisinformatie	tijdens	
iedere	workshop	gelijk	is.	Door	er	schrijfruimte	in	aan	te	brengen	kunnen	cursisten	de	informatie	die	
mogelijk	extra	verstrekt	wordt	zelfstandig	opschrijven	mochten	ze	daar	behoefte	aan	hebben.	Tijdens	de	
theorie	wordt	er	geroken,	gevoeld	en	geproefd	van	de	kruiden	die	besproken	worden.	Naast	de	theorie	ook	
praktijk	om	de	workshop	dynamisch	te	houden	zodat	mensen	niet	afdwalen	en	iedereen	direct	gevoel	te	
geven	wat	er	allemaal	met	wat	eenvoudige	handelingen	mogelijk	is.	
	
Omdat	7	kruiden	bespreken	en	deels	verwerken	in	producten	heel	intensief	is	wil	ik	van	tevoren	
‘halffabricaten’	maken,	zodat	die	ter	plekke	bekeken	kunnen	worden	en	afgemaakt.	Op	deze	manier	krijgen	
de	cursisten	toch	veel	gedaan	in	en	mee	na	een	middag.		
	
Voorbereiding	
	
Periode			 	 Activiteit	 	 	 	 	 Tijdsinvestering	
	
Februari	2016		 	 Bedenken	inhoud	workshop:	 	 	 	 16,0	uur	
	 	 	 	 Ontvangst	

Theorie	over	de	7	planten	
	 	 	 	 Met	welke	planten	gaan	we	wat	maken	
	 	 	 	 Welke	halffabricaten	maak	ik	vooraf	
	 	 	 	 Tijdsindeling	op	de	dag	
	 	 	 	 Invulling	wandeling	
	 	 	 	 Oogsten	3	wildkruiden		
	 	 	 	 Bedenken	ruwe	inhoud	hand-out	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 Bepalen	aantal	deelnemers	 	 	 1,0	uur				
	 	 	 	 Waar	staan	welke	wilde	planten	 	 	 2,5	uur	
	 	 	 	 Gereedmaken	workshopruimten	 	 	 1,0	uur	
	 	 	
	 	 	 	 Begroting	maken:	
	 	 	 	 Break-even	begroting	bij	min	6	deelnemers	 2,5	uur	
	 	 	 	 In	te	kopen	werkmaterialen	
	 	 	 	 In	te	kopen	(keuken)planten	
	 	 	 	 In	te	kopen	verpakkingsmaterialen	
	 	 	 	 In	te	kopen	hand-out	materialen	
	 	 	 	 Huisstijl	
	 	 	 	 Drukkosten	logo,	briefpapier	
	
	
Met	welke	planten	gaan	we	wat	maken:	
Kruidenzout	met	ui,	tijm,	rozemarijn	en	brandnetel.	
Keel	en	hoestsiroop	met	honing	en	tijm.	
	
	
Welke	halffabricaten	maak	ik	vooraf:	
Het	kruidenzout	met	de	4	kruiden	maak	ik	vooraf.	Ik	snijd	de	kruiden	reeds	fijn	en	doe	die	een	aantal	weken	
voor	de	workshop	al	bij	het	natte	zout	op	de	wijze	die	we	op	de	Sprenk	geleerd	hebben.	Tijdens	de	workshop	
geef	ik	uitleg	over	hoe	het	gemaakt	is,	dus	hoe	je	het	zelf	eenvoudig	kunt	maken	tot	het	halffabricaat	wat	we	
dan	hebben.	De	deelnemers	bakken	vervolgens	zelf	voorzichtig	het	zout	droog	en	stoppen	het	in	een	
zoutmolen,	die	ze	voorzien	van	zelf	beschreven	sticker.	 	 	 	 	
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7.2 Bijlage 2. 
 
Uitwerking theoriedeel 1: Over leem en haar uitwendige toepassingen. 
 

Wat is leem? 

Klei of leem is een grondsoort die voornamelijk bestaat uit fijnkorrelig materiaal van verschillende 

soorten gesteenten. Leem is een samenstelling van klei (bestaat uit kleimineralen als illiet en kaoliet) 
en silt (bestaat uit kwarts). Leem is dus de naam voor zand en mineraal-houdende klei, dus strikt 

genomen gaat deze workshop over klei en dan met name groene klei omdat de producten die 

besproken worden ontdaan zijn van zanddeeltjes. Maar dit is een technisch verhaal en op bijna alle 

plaatsen (zo ook in deze workshop) worden de namen klei en leem als synoniemen door elkaar 

gebruikt. 

 

Hoe ontstaat leem? 

Er zijn verschillende manieren waarop leem kan ontstaan: door afzettingen van de wind, gletsjers of 

door rivieren. Het kan ook van de zeebodem afkomen of van vulkanen. 

 

Van Oudsher. 

Leem is er in vele soorten en wordt al sinds mensenheugenis door vrijwel alle volkeren gebruikt in 

natuurgeneeskundige tradities. Dat hebben zij afgekeken van dieren die er zichzelf mee behandelden 

door zich in modder te draaien. Ara's eten daarnaast vaak klei. Dit doen zij om gif kwijt te raken. 

Sommige vruchten die de ara's eten bevatten namelijk giftige stoffen. De klei neemt dit gif met zich 

mee. Als de vogel dan gepoept heeft, verdwijnt het gif met de klei uit het lichaam.  
 
Leem werd in de oertijd gebruikt als huidreiniger en voor wondbehandeling. Er zijn geschriften terug te 

vinden waarin kan worden aangetoond dat leemgebruik over de hele wereld plaatsvond. Leem komt 

zelfs in de bijbel voor. 

 

Franse en Russische soldaten kregen standaard klei mee naar het front en verwerkten dat ook in het 

rantsoen (tegen dysenterie). De Egyptenaren gebruikte klei bij onder andere het mummificeren. 

Kleipoeder is geschikt voor mens en dier.  

 

Soorten klei: 

Klei is levend en intelligent. Het reinigt, mineraliseert, regenereert en helpt de lichamelijke ecologie te 

harmoniseren. Door het sterke absorberende vermogen van klei bindt het veel gifstoffen en voert deze 

af. De kleur van klei verteld over de samenstelling ervan. Zo bevat rode leem bijvoorbeeld veel ijzer. 
Alle kleisoorten zijn reinigend, mineraliserend, regenererend en harmoniserend, het verschil zit hem in 

de mate waarin. Groene klei is bijvoorbeeld heel sterk reinigend, bruine klei meer mineraliserend. Hoe 

fijner het kleipoeder (basisproduct), hoe effectiever de werking ervan. 
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Het is beschikbaar in de soorten geel, bruin, rood, roze, wit & de voor ons belangrijkste: groen. (De 

verschillende kleuren leem laten rondgaan). Door de mineralen, oxiden en hydroxiden krijgt groene 

leem zijn kleur. 

Ik bespreek even kort de verschillende soorten en we gaan daarna verder met alleen de groene leem. 

 

 

1. Gele kleipoeder. 

Gele klei bevat mineralen, enzymen, sporenelementen en vooral veel aluminiumoxide, calcium, 

chloor, kobalt, fosfor, ijzeroxide, kalium, magnesiumoxide, mangaan, natrium, silicium (kiezelzuur), 

zink en zwavel. 

 

Qua mineralensamenstelling lijkt gele klei veel op groene klei, het effect is echter milder. Het brengt 

de onrustige huid tot rust. Gele kleipoeder wordt voornamelijk gebruikt bij couperose, zonbeschadiging 
en de vermoeide huid. 

 

2. Ghassoul (of rhassoul) kleipoeder. 

Ghassoul klei bevat mineralen, sporenelementen en vooral veel aluminiumoxide, calcium, chloor, 

kobalt, fosfor, ijzeroxide, kalium, magnesiumoxide, mangaan, natrium, silicium (kiezelzuur), zink en 

zwavel. 

 

Ghassoul klei (Marokkaanse aarde) wordt traditioneel sinds de 17 eeuw in het Midden-Oosten gebruik 
als een reinigend schoonheidsproduct. Het heeft een natuurlijk sterk absorberende werking waardoor 

huid en haar diepgaand gereinigd wordt. Het ultrafijne Ghassoul kleipoeder heeft een fijne en delicate 

textuur waardoor de reiniging steeds voorzichtig zal zijn. Ghassoul klei is zeer geschikt voor reiniging 

en ontgifting van de huid en ter ondersteuning van vermoeide spieren. Het zal de huid met een 

schoon, fris en zeer zacht gevoel achterlaten! Deze, lichtschuimende, klei is ook geschikt om haar en 

hoofdhuid te reinigen. 

 

Ghassoul klei is zeer zacht en heeft een neutrale pH-waarde. Ghassoul klei is zeer mild en zelfs 

geschikt voor de zeer gevoelige opperhuid.  

 

3. Rode kleipoeder. 

Rode klei bevat mineralen, enzymen, sporenelementen en vooral veel aluminiumoxide, calcium, 

chloor, kobalt, fosfor, ijzeroxide (meer dan de andere leensoorten, daarom de rode kleur), kalium, 

magnesiumoxide, mangaan, natrium, silicium (kiezelzuur), zink en zwavel. 

 

Rode klei is een zachte versterkende kleisoort. Het hoge gehalte aan ijzeroxide is nuttig bij gebroken 

haarvaten en wallen onder de ogen. Rode klei is zeer geschikt voor de volwassen, vermoeide, droge 

en gestreste huid en droog haar. Rode klei zal sterk bijdragen aan de herwinning van een zachte huid. 

Rode kleipoeder is olieachtiger dan de andere kleisoorten. 
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4. Roze kleipoeder. 

Roze klei bevat mineralen, enzymen, sporenelementen en vooral veel aluminiumoxide, calcium, 

chloor, kobalt, fosfor, ijzeroxide, kalium, magnesiumoxide, mangaan, natrium, silicium (kiezelzuur), 

zink en zwavel. 

 

Het is ideaal voor de gevoelige en slappe huid. Roze klei is ook weefselversterkend en wordt daarom 

veel gebruikt borsten, buik, heupen en bovenarmen. Net als alle andere kleisoorten maakt het de huid 

zacht. 

 

5. Witte kleipoeder. 

Witte klei bevat mineralen, sporenelementen en vooral veel aluminiumoxide, calcium, chloor, kobalt, 

fosfor, ijzeroxide, kalium, magnesiumoxide, mangaan, natrium, silicium (kiezelzuur), zink en zwavel. 

Witte klei heeft een zachte werking en een neutrale pH-waarde. 

 

Witte klei is zeer geschikt voor de jonge, gevoelige, droge huid (ook hoofdhuid), huid met doffe, matte 

tint en vettig haar. De geologische naam is kaolin. 

 

6. Groene klei.  

Van groene leem is vastgesteld dat het de meest werkzame en toepasbare is (mits zongedroogd). 

Deze soort kun je dan ook het gemakkelijkste kopen en wordt het meest gebruikt. Er wordt nog steeds 

onderzoek gedaan naar de werking en toepassingen van groene leem. Bijvoorbeeld naar het 

vermogen van leem om schadelijke straling te absorberen en zo te kunnen neutraliseren. De 

geologische naam van groene leem is Montmorilloniet. 

 

Groene klei bevat de elementen: zuurstof, silicium (kiezelzuur), aluminium, ijzer, calcium, natrium, 

kalium, magnesium, restsporen van de elementen: waterstof, titanium, chloor, kobalt, fosfor, 

mangaan, koolstof, zink en zwavel. Het is daarnaast rijk aan enzymen, die het opnemen van 

vitaminen en mineralen bevorderen. Het hoge gehalte aan kiezelzuur (silicium bestanddelen) werkt 

gunstig op o.a. het bindweefsel, haren, nagels, weerstand tegen infecties en lage bloeddruk. 

 

 

De werking. 

De werking berust op de uitwisseling van geladen ionen.	De negatief geladen ionen in de klei trekken 

bijvoorbeeld de positief geladen ionen aan van de vrije radicalen (gifstoffen) en absorberen deze (en 

omgekeerd).   

Groene leem: 

- Zuigt de gifstoffen uit het lichaam op en geeft de mineralen af, zowel inwendig als uitwendig. 

- Stimuleert de doorstroming van het bloed en activeert de heropbouw van de rode 

bloedlichaampjes. 
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- Remt de bacteriologische activiteiten (is niet antiseptisch!). 

- Neemt geur en uitscheidingen van de huid op. 

- Verzacht en ontspant plaatselijke ontstekingen. 

- Ruimt onderhuidse bloeduitstortingen op.  

- Bevordert regeneratie van het huidweefsel. 

- Hecht en voert af en stimuleert zo plaatselijke genezing. 
- Heeft ontvettende eigenschappen wat goed helpt bij vermageringskuren en het zuivert bij 

reinigingskuren. 

- Kan goed ingezet worden als ondersteunende behandeling bij allerlei ontstekingen, bloed en 

stofwisselingsaandoeningen en andere gezondheidsstoringen. 

- Helpt bij schadelijke invloeden van het milieu. 

- Neutraliseert radioactiviteit (worden onderzoeken naar gedaan). 

- Bij inwendig gebruik: is een uitstekend middel om het reinigingsproces van het 

spijsverteringsorgaan te helpen bevorderen, bijvoorbeeld ter ondersteuning van een 
vastenkuur. 

 

Er zit precies de juiste samenstelling en de juiste verhouding aan mineralen in die wij nodig hebben. 
Daarnaast zitten er enzymen in die de mineralen goed opneembaar maken. De leem die we gebruiken 

wordt diep opgegraven. De werkzaamheid wordt vervolgens geactiveerd door de zon 

(wetenschappelijk bewezen). 

 

Leem is eerst zuiverend. Het trekt, door de wijze waarop de ionen zijn geactiveerd door het zonlicht, 

stoffen aan die je kwijt wilt uit je lichaam. Daarna is leem opbouwend -> het bouwt de 

mineraalhuishouding etc. weer op. Daarom is het belangrijk om het zeker een langere periode achter 
elkaar te gebruiken. Het is namelijk eerst zuiverend en daarna opbouwend -> Zoals leemdominee 

Felke zei leem neemt eerst, daarna geeft het. 

 

Toepassingen uitwendig 

Leem kan op vele manieren toegepast worden, enkele voorbeelden: 

• Koud en warm kompres, wikkel, pleister & (deel)pakkingen of gezichtsmasker 

• Kleibaden 

• Haarpakkingen (bruine, rode & roze leem) 

• Leempoeder (groen, maar vooral wit) 

• Inwendig (alleen ultrafijne, zongedroogde, groene of witte) -> na de pauze bespreken 

 

Voor kompressen, wikkels, pleisters, maskers & pakkingen kan leem het best als pasta gebruikt 

worden. Zo’n kleipasta kun je direct uit een tube halen of je maakt het zelf door er zuiver water, 

essentiële oliën, hydrolaat, maceraten, (vette) plantenolie, of een combinatie hiervan eraan toe te 

voegen. 
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Maken van leempasta: 
Je gebruikt alleen bron, mineraal of regenwater. Het chloor in leidingwater kan de werking nadelig 

beïnvloeden. Meer uitleg over de verschillen in water bij de theorie over het inwendig gebruik van 

leem. 

 

Doe een hoeveelheid groene leem met plastic (eier-)lepeltje of stenen lepel in een glazen, 

aardewerken of porseleinen bakje. Geen metalen lepel, want de klei bindt metalen! Doe daarbij een 

gelijke hoeveelheid water. Laat dit alles een tijdje bezinken zonder roeren zodat de leem het water 
goed kan opnemen. Giet het overtollige water weg. 

Het papje wordt rechtstreeks op de huid aangebracht ter dikte van een vinger (0,5 – 1 cm). Je kunt 

ook eerst een dun lapje op de huid of wond doen. Bij een gevoelige huid of plek kan er ook eerst een 

dun laagje olie op gesmeerd worden (hierdoor wordt de werking iets milder). Om opdrogen te 

voorkomen kan de leem afgedekt worden met een vochtige doek of met wat huishuidfolie. 

Na de behandeling kan de leem verwijderd worden door zacht afwassen met lauw water. Het 

afvalwater niet door de gootsteen spoelen om verstopping te voorkomen. Eventueel eerst laten 

bezinken en dan het water weggooien en de klei in de afvalzak. 

 

Witte klei is ook zeer geschikt om tandpasta van te maken. 

 

Leemkompres: 
Koud: Werkt warmte onttrekkend -> gunstig bij bijvoorbeeld ontstekingen als abcessen, 

insectenbeten, lymfeklierontsteking, borstontsteking (samen met kwark), acne, keelontsteking, 

sportblessures (zwellingen, kneuzingen, verdikkingen). Binnen 10 minuten zal de leem prettig warm 

aanvoelen. 

Een klei kompres kan één tot enkele uren blijven zitten. 

 

Warm: Leemkompressen (bijv. au-bain-marie verwarmen of bronwater in waterkoker met temperatuur 

aanduiding) worden toegepast op plaatsen waar chronische pijn overheerst, bijvoorbeeld chronische 

gewrichtsontstekingen of waar warmte en bloed naar het te behandelen gebied moet stromen. Ook als 

je een orgaan wilt versterken of revitaliseren kun je een warm kompres gebruiken. 

Bij erge pijnen de kompressen om de tien minuten, een half uur en het hele uur gebruiken tot de pijn 

vermindert, je merkt vanzelf wanneer de tussenposen langer kunnen. 

 

Leempoeder 
Opsnuiven bij verkoudheid en hooikoorts. 

Witte klei is milder dan groene en absorbeert ook geuren. Daardoor fijn voor het poederen van de 

borsten, oksels (deodorant) en voeten (zweetgeur en tussen de tenen bij voetschimmel), alsmede de 

lies en tussen de dijen indien transpiratie aldaar bijvoorbeeld wordt veroorzaakt door overgewicht of 

onbalans van de schildklier en de hormonale huishouding. Strooien op jeukende korsten, wonden en 

zweren is ook effectief. Daarnaast helpt leempoeder vochtig eczeem bestrijden. 
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Contra-indicatie. 

Omdat leem gif- en afvalstoffen absorbeert en uitscheidt zal het de werking van synthetische 

medicijnen verminderen. Bijv. Cortico pijnstillers (corticosteroïden lijken op hormoon dat in bijnier 

wordt gemaakt -> bijv. prednison), zenuwmedicijnen, antibiotica, anticonceptie etc. kunnen minder 

werkzaam zijn. 

 
Leem heeft tijd nodig, als je tussentijds stopt verstoort dat de totale werking. Eerst een klein beetje 

proberen op een kleine plek in het lichaam. Klei heeft de neiging om vuil uit het lichaam te trekken, 

prothesen, pacemaker, spiraaltje of andere implantaten kunnen gezien worden als lichaamsvreemde 

stoffen waar de klei mee aan de gang gaat. De kans op afstoten is klein, maar blijf altijd aan de veilige 

kant. 

 

Geen uitwendige leem: 

·        op de hartstreek. 
·        vlak na de maaltijd op de maagstreek, wel na 1 of 2 uur. 

·        op de buik tijdens de menstruatie. 

·        op plaatsen bij gevaar voor bloedingen. 

·        grote verse wonden 

·        geen warme kompressen bij ziekten waarbij er koorts is of bij acute orgaanstoornissen 

bij hart, nier en lever 

·        koude kompressen verwijderen als je er rillerig van wordt 

·        op blaas en eierstokken altijd lauwe/warme leem en in overleg met de dokter 

 

Klei trekt de energie naar buiten toe, daarom kun je het in de volgende gevallen beter niet gebruiken: 

Bij mensen die zwak zijn, bloedarmoede hebben of bij erge koukleumen. De klei trekt namelijk 

energie/warmte bij mensen weg, vooral chronisch zieke mensen kunnen hier echt last van hebben.  

 

Recept tandpasta (30 ml eindproduct): 

Benodigdheden: 

25 gram/ml bronwater 

30 gram witte kleipoeder 

1 druppel etherische olie van venkel 

1 druppel etherische olie van mirre 

1 druppel etherische olie van tijm chemotype linalol 

1 druppel etherische olie van kruizemunt 

Giet het bronwater bij de klei. Laat 2 uur staan, niet roeren. 

Na 2 uur zijn klei en water op elkaar ingewerkt en kun je het roeren en vervolgens de druppels 

etherische olie toevoegen. 
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7.3 Bijlage 3 
Uitwerking theoriedeel 2: Over leem en haar inwendige toepassingen 
 

Gebruik hiervoor alléén de groene leem die inwendig gebruikt mag worden. Het staat nu meestal niet 

meer op de verpakking. Het gaat om ultrafijn, schoon, zongedroogd leempoeder.  

    
In een beker of glas één niet metalen thee/dessert/eetlepel leem aanmaken met water (mineraal- of 
bronwater, zie boven). Laat het kleiwater in ieder geval enkele uren, maar liefst een nacht staan. Bij 

het wakker worden doorroeren en opdrinken. Het chloor in leidingwater kan de werking nadelig 

beïnvloeden en dat is voor inwendige inname extra belangrijk. Wacht dan minimaal een half uur met 

eten. 

Belangrijk is om er genoeg bij te drinken. Een fles bronwater van 2 liter per dag is een goede keuze. 

Hiermee voorkom je dat je obstipatie krijgt (dit is een klacht die kan voorkomen bij inwendig 

leemgebruik). 

Dit doe je gedurende 3 weken. Hierna stop je een hele week en vervolgens neem je de klei 
nogmaals 3 weken in maar dan elke week afgewisseld met een stop week. Je bent er even 

mee bezig (9 weken in totaal) maar het resultaat is zeer goed merkbaar. Zeker als daarnaast 

je ook extra op je voeding en overige vochtinname let. Geen alcohol, weinig koffie, weinig tot 

geen vlees en suiker versterken de werking van de leem doordat het lichaam minder 

verontreinigende stoffen binnenkrijgt. Je mag de kuur maandenlang volhouden (week op 

week af na de eerste drie weken, maar nooit de aangegeven hoeveelheid overschrijden). Na 

een poosje kun je ook starten met ’s ochtends nemen en ’s avonds ook minimaal 2, maar 
liefst 3 uur na de maaltijd. 

Een koffielepel in totaliteit per dag (als je het bijv. verdeeld ’s ochtends en ’s avonds wilt gaan 

toepassen) is over het algemeen voldoende. Meer leem gebruiken om e.e.a. sneller te laten 

gaan kan averechts werken (bijv. verstopping). 

Het is vooral aan te bevelen een klei kuur te doen als reinigingskuur, bij intensieve sportbeoefening, 

bij kinderen in de groei (hele milde variant -> altijd voorzichtig met kinderen), herstelperioden, een 

slecht voedingspatroon, vasten (bijv. langdurig synthetisch medicijngebruik (de pil bijvoorbeeld), zware 

stress, alcoholmisbruik en vuil werk (gifstoffen, straling). 

Inwendige leem is ook als huismiddel te gebruiken bij diarree, na een zware maaltijd, bij misselijkheid, 

ter voorkoming van maagklachten en bij acute (voedsel) vergiftiging. 

Groene leem is heel actief werkend! Het kan nodig zijn om de kuur lichter te maken. 

Waaraan kun je merken dat de reiniging te snel gaat: 
• Opgezette lymfe 

• Verkoudheid 

• Plekjes op je huid 
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• Zere knie als je daar vroeger bijvoorbeeld last van had. 

• Dan milder starten! 

 
De lichtste variant van inwendig leem gebruiken: 

Eetlepel leem in beker met water. Prutje leem wat na de nacht onderin ligt laten liggen en dan alleen 

het troebele water opdrinken. Als dat nog te veel is, theelepel nemen of nog minder. Prutje onderin 

gooi je weg. Dat doe je drie weken of na 1 week bijvoorbeeld prutje wel doorroeren. Beetje zelf 

onderzoeken wat goed voelt. 

 

Geen inwendige leem gebruiken:  

·        Tegelijk met andere geneesmiddelen.  

·        Tegelijk met de maaltijd (half uur voor of 3 uur er na). 

·        Langer dan 3 weken achter elkaar. 

·        Bij aanhoudende verstopping. 

·        Bij het inslikken van een voorwerp. 

·        Zonder overleg met de behandelend geneeskundige i.v.m. met het neutraliseren en 

verminderen van geneesmiddelen. 

·        Matig gebruik bij hoge bloeddruk (maximaal 2 koffielepels per week). 

·        Nooit samen met vloeibare paraffine (in laxeer dranken). Dit maakt de leem keihard. 

 

Ook hier geldt: Omdat leem gif- en afvalstoffen absorbeert en uitscheidt zal het de werking van 

synthetische medicijnen verminderen. Bijv. Corticopijnstillers, zenuwmedicijnen, antibiotica, 

anticonceptie etc. kunnen minder werkzaam zijn. Leem heeft tijd nodig, als je tussentijds stopt 
verstoort dat de totale werking.  

 

  

Voorbeeld van een uitgebreidere leemkuur. 

 

Een voorbeeld uit het boek de Oerkracht van leem van een voorjaarskuur waarbij je niet volledig hoeft 

te vasten: 

1. Groene leem (1 theelepel ’s ochtends en 1 ’s avonds). 

2. Brooddrank (4 à 5 glazen per dag). 

3. Spirulina (ten minste 9 tabletten zuivere spirulina). 

Tussendoor alleen voedingsmiddelen als; appels, bananen en ander fruit (liefst geen citrusfruit -> 

deze kunnen tot gisting leiden) en rauwkost (of groente waar heel even de kook over is gegaan) als 
winterpostelein, bietjes met rauwe ui, wortel. Tussendoor kruidenthee, groentesap of vruchtensap 

(liefst puur appelsap). Geen spruitjes en kolen. Geen vlees, zuivel, eieren, koffie en gewone thee. 

Geen alcohol. 
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De brooddrank activeert en ondersteunt de stofwisseling, stimuleert de werking van lever, gal, maag 

en alvleesklier, bestrijdt ontsteking- en gistingsprocessen in het maag-darmkanaal, maakt eiwitten, 

vetten en koolhydraten lichter verteerbaar, ontwatert en ontgift het weefsel, zuivert en ontgift het 

bloed, werkt regulerend op de bloeddruk en verhoogd de weerstand. Het bevat vele belangrijke 

vitaminen en mineralen. Het heeft een verwarmende invloed op ons organisme, wat fijn is omdat door 

het verlagen van de voedselintake (brandstof) de lichaamstemperatuur daalt. Door het drinken van 
brooddrank wordt dit verschijnsel grotendeels opgeheven. 

De Spirulina heeft een diepte reinigende werking en zorgt daarbij voor een goed aanvulling van de 

vitamines en mineralen. 

Het is mogelijk om met deze 3 producten het lichaam optimaal te reinigen. 

 

Het te gebruiken water. 

Leem maak je aan met zuiver (mineraal)water. 

Maar water is niet zomaar water: de verscheidenheid en hoeveelheid aan mineralen in het water 
hebben een grote invloed op ons lichaam. 99% van de bron- en mineraalwaters bevatten te veel 

mineralen.  

Water is de meest natuurlijke drank die we op onze planeet vinden. De aarde bestaat voor ongeveer 

70% uit water. Zo ook het lichaam van de mens. Bij een natuurlijke voedingswijze houden we onze 

hoeveelheid lichaamsvocht voornamelijk op peil door te drinken en voor een klein percentage door 
waterrijke voedingsmiddelen te gebruiken. 

Het is belangrijk om mineraalarm water te drinken. De mineralen in water verkeren namelijk in een 

anorganische toestand. Dat soort mineralen kan de mens niet of slechts zeer beperkt opnemen. 

Anorganische mineralen vormen daardoor eerder een belasting voor de spijsvertering en de nieren 

dan dat ze iets positiefs voor t lichaam kunnen betekenen. (Ze worden onder andere in verband 
gebracht met nier- en galstenen, aderverkalking of arteriosclerose, artritis, hartaandoeningen, seniliteit 

enzovoort.) Als een mens mineralen wil opnemen, moet hij die dus in organische vorm nemen. 

Mineralen komen in organische vorm voor in groenten, fruit, granen, vlees, vis, zuivelproducten... 

Maar voor deze workshop gaat het te ver om een heel college over water te geven. We concentreren 

ons dus op de zuiverheid van het water om de leem zo werkzaam mogelijk te houden. 

 

Waarom geen leidingwater?  

In ons leidingwater zitten (ook bij zacht water) veel meer stoffen opgelost die we voor de reiniging met 

leem niet willen gebruikten. De term ‘hardheid van water’ slaat op de hoeveelheid opgeloste calcium- 

en magnesiumzouten in water. Er zit, naast restanten van hormonen en andere verontreinigde stoffen, 
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(ook restanten van) chloor is het leidingwater. Dit beïnvloedt de werking van de leem nadelig. De leem 

is daarnaast minder productief als het eerst alle verontreiniging moet binden uit het toegevoegde 

water. Daarom willen we zo zuiver mogelijk water gebruiken. 

 

Zuiver water, wat is dat? 

1. De kwaliteit van flessenwater kun je grotendeels – maar niet volledig – lezen op het etiket. Op 
elke waterfles is het verplicht om de hoeveelheid opgeloste vaste stoffen te vermelden. Die 

vind je in een tabel met de gemiddelde analyse van mineralen en andere opgeloste stoffen; 

meestal worden ze aangeduid in milligram per liter. Water met behoorlijk veel mineralen durft 

men weleens uit te drukken in gram, wat tegenover milligram erg misleidend kan zijn. Een 

gram is duizendmaal meer dan een milligram! De totale som van die stoffen wordt uitgedrukt 

in vast- of droogrest gemeten na een test op 180°C. Water met een vast- of droogrest lager 

dan 50 milligram/ liter is geschikt. Er geldt hoe lager de vast- of droogrest hoe beter.  

 
2. Geschikt water moet in harmonie zijn met ons spijsverteringsstelsel en ons lichaam. Belangrijk 

hiervoor is de pH of zuurtegraad. Met een pH van 7 hebben we een neutraal water, onder 7 is 

water zuur of zuurder naargelang we meer onder die pH-waarde van 7 duiken. Boven 7 is 

water basisch of basischer naargelang we meer boven de pH-waarde van 7 komen. 

Er is alleen geen eenduidigheid over wat nu beter is voor je lichaam water dat lichtjes zuur is 

(zoals onder andere beweerd wordt door herboriste An Vansteenkiste) of water dat lichtjes 

basisch is (zoals onder andere wordt beweerd door de Aziatische Sang Wang en 
natuurgeneeskundig registertherapeut Rinno Heidstra).  

De theorie van degenen die pro lichtzuur water zijn hebben het volgende argument: 

- Ons spijsverteringsstelsel is zuur en water dat daaraan aangepast wil zijn, moet ook 

lichtjes zuur zijn.  

De theorie van degenen die pro licht basisch water zijn hebben het volgende argument: 

- Ons lichaam is bij de meeste mensen in hoge mate verzuurd door omgevingsfacturen 

maar vooral door inname van voedsel en dranken die verzurend werken. Het innemen 

van basisch water neutraliseert (een stukje van) het verzuurde lichaam. 
 

3. Het derde geheim van goed water is nauwelijks of niet op de etiketten te vinden, namelijk de 

Redox of het oxidatie-reductiepotentiaal (rH2). Het wil zeggen de mogelijkheid van het water 

om oxideren tegen te gaan.  

Wat is oxideren? 
Bijvoorbeeld je snijdt een appel doormidden en laat die een tijdje liggen: hij kleurt bruin, dat wil 

zeggen hij oxideert. Of een stuk ijzer, het begint te roesten, het oxideert. Of een biefstuk die 

stilaan donker wordt: oxidatie. Een geoxideerd product heeft zijn beste tijd gehad, het is op 

weg naar verrotting. Dat geldt ook voor water! Goed water bekomt op de Redoxvergelijking	
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een resultaat beneden de 28. Boven de 28 is er sprake van oxidatie, beneden de 28 spreken 

we van reductie. Van een water waarvan de Redox uitkomt beneden de 28 zeggen we dat het 

in een reducerend milieu verkeert. 

 

4. Als laatste moet het water zo min mogelijk chloor bevatten. Water dat het minste chloor bevat 

wordt zeer oligohalien genoemd. Water dat het meeste chloor bevat wordt brak-zout 
genoemd. 
 

zoet/zout-klasse   chloride (mg/1)  

 

zeer oligohalien   <5  

oligohalien    5-30  

zoet     30-150  

zoet-brak    150-300  
brak     300-1000  

brak-zout    1000-10.000  

 

Ideaal gezien gebruiken we dus water met een vast- of droogrest lager dan 50 milligram/ liter; 

daarnaast is het water lichtjes zuur zijn, liefst ook nog in een reducerend milieu verkeren en zeer 

oligohalien zijn. 

Nu zitten de meeste waters een stuk boven de 50 milligram, zijn ze niet zuur maar alkalisch (pH boven 

de 7), verkeren ze vaak in een oxiderend milieu (Redox boven de 28) en bevatten ze behoorlijk wat 
chloor. 

Spa blauw is een heel goed water om te gebruiken. Het is zeer zwak mineraal houdend met een vast- 

of droogrest van 33 milligram/ liter, een pH van 6 en bevat zeer weinig chloor. Mont Roucous is echter 

de absolute topper: Met een vastrest beneden de 25 milligram/liter, een pH van 5,85 en een Redox 

beneden de 28 en zeer weinig chloor troont Mont Roucous ver boven alle andere waters. 

Osmosewater: 

Voor het gebruik met leem is ook osmosewater geschikt. Door de omgekeerde osmose of nano-
filtratie – een filtersysteem met specifieke membranen – wordt het water ontzout en verwijdert men 

mineralen en vervuilende substanties. Nadeel van dit systeem is dat het kostbaar is en men jaarlijks 

terugkerende kosten heeft. Daarnaast leeft het water niet meer volgens sommige bronnen (het wordt 

door hen als ‘dood’ water omschreven). Het voordeel voor gebruik met leem is dat dan wel alles eruit 

is en de leem goed haar werk kan doen. 
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7.4  

Bijlage 7.4.1 Gebruikt evaluatieformulier voor de workshop 

Evaluatie workshop Leef lichter met Leem 
 

Naam:          Leeftijd: 

Datum meegedaan:  

 

Wat is jouw algemene indruk van de workshop? 

 

 

Wat vond je van de inhoud? 

 

 

Zijn er dingen die je miste/ graag ook nog besproken had zien worden? 

 

 

Wat vond je van de manier waarop ik de workshop heb gegeven? 

 

 

Zijn er punten die ik zou moeten/kunnen verbeteren? 

 

 

Zijn er dingen uit deze workshop die je in je dagelijkse leven zou willen/kunnen gaan toepassen? 

 

 

Zo ja, welke dingen en heb je het gevoel dat je voldoende handvatten aangereikt hebt gekregen om 

dat te kunnen doen? 

 

 

Zo nee, wat is er voor jou nog nodig om dat wel te kunnen? 

 

 

Zijn er nog andere dingen die je n.a.v. deze workshop zou willen opmerken? 

 

 

Welk rapportcijfer zou je geven aan deze workshop? 

 

Dank je wel voor het invullen van deze evaluatie en heel leuk dat je er vanmiddag bij was! Mocht je 

achteraf nog vragen/opmerkingen hebben dan kun je me altijd nog even bellen of mailen. 
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Workshop 2 april 2017 



Leef lichter met leem  	 45	

Bijlage 7.4.2 Ingevulde evaluatieformulieren van de deelnemers. 
 
Een impressie van 4 van de 5 ingevulde formulieren van de workshop op 2 april 2017. 

 

 

 
 
De 5de deelnemer was Ralph Wilmes (mijn man, staat nergens op de foto’s) 
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Een impressie van 4 van de 6 ingevulde formulieren van de workshop op 16 april 2017. 

 
 

 
 
De overige 2 deelnemers waren Mirjam Kooij en Joep Karsten.  
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7.5 Bijlage 5. 

Hand out Leef Lichter met Leem. 
 

De werking van fijne, groene, zongedroogde Leem: 
 

Groene leem: 
- Zuigt de gifstoffen uit het lichaam op en geeft de mineralen af, zowel inwendig als uitwendig 

- Stimuleert de doorstroming van het bloed en activeert de heropbouw van de rode 

bloedlichaampjes 

- Remt de bacteriologische activiteiten (is niet antiseptisch!) 

- Neemt geur en uitscheidingen van de huid op 

- Verzacht en ontspant plaatselijke ontstekingen 

- Ruimt onderhuidse bloeduitstortingen op  
- Bevordert regeneratie van het huidweefsel 

- Hecht en voert af en stimuleert zo plaatselijke genezing 

- Heeft ontvettende eigenschappen wat goed helpt bij vermageringskuren en zuivert bij 

reinigingskuren 

- Kan goed ingezet worden als ondersteunende behandeling bij allerlei ontstekingen, bloed en 

stofwisselingsaandoeningen en andere gezondheidsstoringen 

- Helpt bij schadelijke invloeden van het milieu 
- Neutraliseert radioactiviteit (worden onderzoeken naar gedaan) 

- Bij inwendig gebruik: is een uitstekend middel om het reinigingsproces van het 

spijsverteringsorgaan te helpen bevorderen, bijvoorbeeld ter ondersteuning van een 

vastenkuur 

 

Maken van leempasta: 
Je gebruikt alleen bron, mineraal of regenwater. Het chloor in leidingwater kan de werking nadelig 

beïnvloeden.  

Doe een hoeveelheid groene leem met plastic (eier-)lepeltje of stenen lepel in een glazen, 

aardewerken of porseleinen bakje. Geen metalen lepel, want de klei bindt metalen! Doe daarbij een 

gelijke hoeveelheid water. Laat dit alles een tijdje bezinken zonder roeren zodat de leem het water 

goed kan opnemen. Giet het overtollige water weg.  

Het papje wordt rechtstreeks op de huid aangebracht ter dikte van een vinger (0,5 – 1 cm). Je kunt 

ook eerst een dun lapje op de huid of wond doen. Bij een gevoelige huid of plek kan er ook eerst een 

dun laagje olie op gesmeerd worden (hierdoor wordt de werking iets milder). Om opdrogen te 

voorkomen kan de leem afgedekt worden met een vochtige doek of huishoudfolie. 

Na de behandeling kan de leem verwijderd worden door zacht afwassen met lauw water. Het 

afvalwater niet door de gootsteen spoelen om verstopping te voorkomen. Eventueel eerst laten 

bezinken en dan het water weggooien en de klei in de afvalzak. 
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Leemkompres: 
Koud: Werkt warmte onttrekkend -> gunstig bij bijvoorbeeld ontstekingen als abcessen, 

insectenbeten, lymfeklierontsteking, borstontsteking (samen met kwark), acne, keelontsteking, 

sportblessures (zwellingen, kneuzingen, verdikkingen). Binnen 10 minuten zal de leem prettig warm 

aanvoelen. 

Een klei kompres kan één tot enkele uren blijven zitten. 

 

Warm: Leemkompressen (bijv. au-bain-marie verwarmen of bronwater in waterkoker met temperatuur 

aanduiding) worden toegepast op plaatsen waar chronische pijn overheerst, bijvoorbeeld chronische 

gewrichtsontstekingen of waar warmte en bloed naar het te behandelen gebied moet stromen. Ook als 

je een orgaan wilt versterken of revitaliseren kun je een warm kompres gebruiken. 
Bij erge pijnen de kompressen om de tien minuten, een half uur en het hele uur gebruiken tot de pijn 

vermindert, je merkt vanzelf wanneer de tussenposen langer kunnen. 

 

Leempoeder. 
Opsnuiven bij verkoudheid en hooikoorts. 

Witte klei is milder dan groene en absorbeert ook geuren.  

 

 
Contra-indicatie. 

Omdat leem gif- en afvalstoffen absorbeert en uitscheidt zal het de werking van synthetische 

medicijnen verminderen. Bijv. Cortico pijnstillers, zenuwmedicijnen, antibiotica, anticonceptie etc. 

kunnen minder werkzaam zijn. 

Leem heeft tijd nodig, als je tussentijds stopt verstoort dat de totale werking.  

Eerst een klein beetje proberen op een kleine plek in het lichaam.    

Klei heeft de neiging om vuil uit het lichaam te trekken, prothesen, pacemaker, spiraaltje of andere 
implantaten kunnen gezien worden als lichaamsvreemde stoffen waar de klei mee aan de gang gaat. 

De kans op afstoten is klein, maar blijf altijd aan de veilige kant. 

 

Geen uitwendige leem: 

·        op de hartstreek. 

·        vlak na de maaltijd op de maagstreek, wel na 1 of 2 uur. 

·        op de buik tijdens de menstruatie. 

·        op plaatsen bij gevaar voor bloedingen. 

·        grote verse wonden. 

·        geen warme kompressen bij ziekten waarbij er koorts is of bij acute orgaanstoornissen 

van hart, nier en lever. 

·        koude kompressen verwijderen als je er rillerig van wordt. 

·        op blaas en eierstokken altijd lauwe/warme leem en in overleg met de dokter. 
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Klei trekt de energie naar buiten toe, daarom kun je het in de volgende gevallen beter niet gebruiken: 

Bij mensen die zwak zijn, bloedarmoede hebben of bij erge koukleumen. 

De klei trekt namelijk energie/warmte bij mensen weg, vooral chronisch zieke mensen kunnen 

hier behoorlijk last van hebben.  

 

Inwendige toepassing. 
Gebruik hiervoor alléén de groene leem die inwendig gebruikt mag worden. Het staat nu meestal niet 

meer op de verpakking. Het gaat om ultrafijn, schoon, zongedroogd leempoeder.  

    
In een beker of glas één thee/dessert/eetlepel leem aanmaken met water (mineraal- of bronwater, zie 
boven). Laat het kleiwater in ieder geval enkele uren, maar liefst een nacht staan. Bij het wakker 

worden doorroeren en opdrinken. Het chloor in leidingwater kan de werking nadelig beïnvloeden en 

dat is voor inwendige inname extra belangrijk. Wacht dan minimaal een half uur met eten. 

Belangrijk is om er genoeg bij te drinken. Minimaal een fles bronwater van 2 liter per dag is een goede 

keuze. Hiermee voorkom je dat je obstipatie krijgt (dit is een klacht die kan voorkomen bij inwendig 

leemgebruik). 

Dit doe je gedurende 3 weken. Hierna stop je een hele week en vervolgens neem je de klei 

nogmaals 3 weken in maar dan elke week afgewisseld met een stop week. Je bent er even 
mee bezig (9 weken in totaal) maar het resultaat is zeer goed merkbaar. Zeker als daarnaast 

je ook extra op je voeding en overige vochtinname let. Geen alcohol, weinig koffie, weinig tot 

geen vlees en suiker versterken de werking van de leem doordat het lichaam minder 

verontreinigende stoffen binnenkrijgt. Je mag de kuur maandenlang volhouden (week op 

week af na de eerste drie weken, maar nooit de aangegeven hoeveelheid overschrijden). Na 

een poosje kun je ook starten met ’s ochtends nemen en ’s avonds ook minimaal 2, maar 

liefst 3 uur na de maaltijd. 

Geen inwendige leem gebruiken:  

·        Tegelijk met andere geneesmiddelen.  

·        Tegelijk met de maaltijd (half uur voor of 3 uur er na). 

·        Langer dan 3 weken achter elkaar. 

·        Bij aanhoudende verstopping. 

·        Bij het inslikken van een voorwerp. 

·        Zonder overleg met de behandelend geneeskundige i.v.m. met het neutraliseren en 

verminderen van geneesmiddelen. 

·        Matig gebruik bij hoge bloeddruk (maximaal 2 koffielepels per week). 

·        Nooit samen met vloeibare paraffine (in laxeer dranken). Dit maakt de leem keihard. 

 

Leem heeft tijd nodig, als je tussentijds stopt verstoort dat de totale werking. 
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