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Betreft: medewerking onderzoek ‘Leren voor je Gezondheid’  

 

Geachte heer/mevrouw 

‘Voedingsdeskundige daagt zorgverzekeraars uit.’ Dat is de kop van het persbericht dat ik deze week 

naar de media en politiek stuurde en onder de aandacht bracht via Twitter en Facebook. Misschien 

heeft u dus al wel gelezen over mijn plannen, maar bij deze stel ik mij graag ‘persoonlijk’ aan u voor. 

Mijn naam is Coby Bouwkamp. Ik ben al jaren werkzaam als voedingsdeskundige en heb mijn eigen 

gezondheidsprogramma ontwikkeld. Met ‘Leren voor je Gezondheid’ leren mensen weer eten zoals 

eten bedoeld is. Tijdens de eerste stap van het programma is het de opzet de bloedsuikerspiegel tot 

rust te brengen en afvalstoffen en vetten te verwijderen. De tweede stap draait om stabilisatie en 

het voorkomen van een terugval. Tijdens dit proces krijgen deelnemers, onder begeleiding van een 

coach, inzicht in hoe het lichaam functioneert. Mijn programma is bijzonder geschikt voor mensen 

met welvaartsziekten zoals een hoge bloeddruk, overgewicht en diabetes type ıı.  

‘Leren voor je Gezondheid’ is gericht op preventie en duurzaamheid. Twee punten waar u als 

zorgverzekeraar meer mee zou kunnen en, mijns inziens, meer mee zou moeten doen. Omdat het de 

gezondheid van uw cliënten ten goede komt, omdat er bijzonder veel geld mee bespaard kan worden 

en omdat het de langdurige relatie tussen u en uw cliënt flink kan versterken… 

Natuurlijk voelt u het al aankomen: ik ben inderdaad van mening dat ‘Leren voor je Gezondheid’ hier 

de oplossing voor is en ik wil dan ook graag dat u mijn programma aanbiedt bij uw cliënten. Maar dat 

u dat niet zomaar kunt doen, begrijp ik ook. Daarom wil ik u het volgende voorstellen: 

Om de effectiviteit van ‘Leren voor je Gezondheid’ te bewijzen, start ik een onderzoek waar uw 

cliënten aan mee kunnen doen. Met dit onderzoek wil ik de effectiviteit van mijn programma 

bewijzen, maar het heeft ook veel voordelen voor u en uw cliënten. Zo denk ik dat mensen met 

welzijnsziekten die ‘Leren voor je Gezondheid’ volgen bepaalde medicatie minimaal kunnen halveren 

of zelfs helemaal niet meer nodig hebben. En dat levert u natuurlijk een forse besparing op!  

Iedereen die meedoet aan dit onderzoek, krijgt een uitgebreide intake. Ook wil ik deelnemers vragen 

om een bloedonderzoek te laten doen. Zo krijgen we een goed beeld van hun gezondheid, maar 

kunnen we achteraf ook daadwerkelijk laten zien hoe de gezondheid verbeterd is. Het 

bloedonderzoek wordt na afloop dan ook herhaald en ik wil de resultaten openbaar maken.  



Als u besluit om mee te werken aan mijn onderzoek, bepaalt u zelf hoe u dit onder de aandacht 

brengt bij uw cliënten. Deelnemers betalen de kosten in eerste instantie zelf. Dit omdat iets wat 

gratis is vaak geen waarde heeft en het uiterst belangrijk is dat het programma nauwkeurig wordt 

gevolgd. Als de effectiviteit van ‘Leren voor je Gezondheid’ bewezen is, wil ik u vragen om zelf met 

een beloning voor uw deelnemers te komen. Zo creëren we een win-win situatie die kan leiden tot 

duurzame preventie. 

Ik hoop van harte dat ik u een beeld heb kunnen geven van mijn plannen. Graag maak ik een 

persoonlijke afspraak met u om meer uitleg te geven over ‘Leren voor je Gezondheid’. U kunt mij te 

allen tijde mailen of bellen. Ook als u besluit om niet mee te werken, ontvang ik graag een reactie.  

 

Met vriendelijke groet, 

Coby Bouwkamp 

Voedingsdeskundige en orthomoleculair therapeut volgens kPNI 

W: www.lerenvoorjegezondheid.eu 

M: info@lerenvoorjegezondheid.eu 

T: 0528-372808 

 

 


