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LEZING

Basiskennis Ayurveda -

met Liese van Dam



PROGRAMMA
Blok Tijd Onderwerp

A 10.00 – 11.15 • Welkom & inleiding

• Websites & producten Holisan

• De wetenschap van Ayurveda

• Praktische opbouw van Ayurveda

• Basisbegrippen Ayurveda

• Dosha’s

• Leefstijl – dag & seizoen

11.15 – 11.30 THEE EN KOFFIE PAUZE

B 11.30 – 12.30 • Voeding

• Zes smaken

• Voorbeelden producten

12.30 – 14.00 LUNCHPAUZE inclusief opdracht m.b.t. je eigen lunchmaaltijd

C 14.00 – 16.00 • Drie Dosha’s

• Agni & Ama

• Dhatus – korte inleiding

• Voorbeelden producten

• Covid-19. Wat kun je zelf doen in deze tijd om je 

immuniteit te versterken?

16.00 AFSLUITING



P R O G R A M M A  

1 0 . 0 0 – 1 6 . 0 0

❖ Vijf Elementen & drie Dosha’s – een introductie

❖ De natuurlijke ritmes van het leven

❖ Prakruti – geboorteconstitutie & Vikruti – huidige constitutie

❖ De zes smaken en hun invloed op dosha’s

❖ Agni & Ama

❖ Covid-19 – wat kun je zelf doen om je immuniteit te versterken?



+

Producten

• Holisan lezingen: bijv. Thema 

lezingen over bepaalde 

aandoeningen

• Delight opleiding en bijscholing

• EISRA opleiding en bijscholing

• Ayuryoga Nederland opleiding en 

bijscholing



+
GENEESKUNDIG SYSTEEM

• Ayurveda staat bekend als een geneeskundig systeem en 

inderdaad, geneeskunde behoort tot Ayurveda. De 

ayurvedische geneeskunde is een ware wetenschap.

• Een studie in de ayurvedische geneeskunde betekent in India 

een meer dan 5 ½ -jarige fulltime academische studie aan een 

universiteit. Net zo lang dus als reguliere geneeskunde! 

Afgestudeerde artsen hebben na deze studie de keuze om in 

een regulier ziekenhuis te werken óf aan de slag te gaan als 

Ayurveda arts. 



+
LOGISCHE THEORIE & PRAKTIJK

Body – Mind – Spirit 

• Ayurveda omvat een zeer omvangrijke en wetenschappelijke, 

logische theorie en praktijk van geneeskunde.

• Ayurveda is tevens rijk aan wat men zou kunnen omschrijven 

als body/mind remedies, die een meer intuïtieve manier vraagt 

wat betreft het leren en praktiseren daarvan.

• Behalve remedies heeft Ayurveda nog meer te bieden, met 

name op het gebied van het therapeutisch inzetten van 

bijvoorbeeld yoga of meditatie, de waarde waarvan ook in de 

medische wereld steeds meer wordt ingezien en geaccepteerd. 
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HET LEVEN VOLGENS AYURVEDA

Sharirendriya satvatma samyogodhari jivitam

nityagas chanubandhascha paryanair ayur ucyate.

Bovenstaande sutra betekent:

“Het leven is de intieme relatie tussen:

• lichaam

• geest

• zintuigen 

• en de ziel.”



+ Sama dosha samagnisca sama dhatu mala kriyah

prassanatmendriya manah svastha itya bhidhiyate.

“Hij/zij die in zich in zijn ware zelf bevindt, 

• wiens Doshas (biokrachten) in evenwicht zijn, 

• wiens Agni (metabolisme) in evenwicht is, 

• wiens weefsels gezond zijn,

• wiens uitscheiding van afvalproducten goed is, 

• wiens handelingen juist zijn, 

• en wiens geest, ziel en zintuigen in extase zijn,

• hij/zij wordt gezien als iemand die perfect gezond is.”
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De wortels van Ayurveda

• Ayurveda is een gezondheidssysteem waarvan de wortels 
waarschijnlijk in de tijden van de Veda’s liggen. Men gaat ervan 
uit dat de Veda’s – een verzameling van wetenschappelijk-
religieuze teksten – meer dan 6000 jaar oud zijn.

• De Veda’s gaan over religieuze, filosofische en wereldse 
onderwerpen: gezondheid en geneeskunde komen in de 
Veda’s ook aan de orde, zij het niet zo uitgebreid als in de 
Ayurveda teksten.

• Er zijn vier belangrijke Veda’s – boeken met overgeleverde 
kennis – en een aantal sub-Veda's. In een van de Veda’s – de 
Atharva Veda – zijn een aantal duidelijke verwijzingen naar 
geneeskundige praktijken en kennis te vinden. 



+
KLASSIEKE WERKEN

• Nadat Ayurveda waarschijnlijk eeuwenlang mondeling was 

overgeleverd, brak er in het eerste millennium voor Christus 

een tijd aan waarin een aantal artsen hun kennis op schrift 

begonnen te zetten. 

• In de traditie van de mondelinge overlevering gebeurde dit 

vaak in poëtische vorm, ook omdat de kennis op die manier 

beter te onthouden was.

• Er waren in die tijd drie grote artsen wier werk tot op de dag 

van vandaag bewaard gebleven is: Charaka, Sushruta, en 

Vaghbata. 



+
DHANVANTARI

• Binnen de rijke religieus-

mythologische traditie van India 

bestaan er meerdere en 

verschillende versies over het 

ontstaan van de ayurvedische

geneeskunde.

• In veel gevallen wordt Ayurveda wel 

‘toegeschreven’ aan de Indiase god 

Dhanvantari, die men als het ware 

als de ‘beschermheilige’ van deze 

gezondheidsleer kan zien.
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Producten:

Klassieke boeken:

• Asthanga Hridayam

• Charaka Samhita

• Sushruta Samhita

• En andere tekstboeken – te koop bij 

Holisan (zie website)
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VOEDING & LEEFSTIJL

• Wanneer we het over preventief hebben, dan hebben we het 

met name over voeding en leefstijl. Juist op dat gebied heeft 

Ayurveda voor iedereen wat te bieden. 

• De opkomst van Ayurveda in het westen valt samen met een 

hernieuwde belangstelling voor waarlijk gezonde voeding 

evenals meer welzijn voor lichaam en geest door een 

gezondere leefstijl. 

• Redenen genoeg om eens wat dieper in de rijke materie en 

achtergronden van Ayurveda te duiken.
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REMEDIES –

EEN LOGISCHE VOLGORDE

• leefstijl

• voeding

• keukenkruiden

• milde medicinale kruiden (mono- of complexpreparaten)

• sterkere medicinale kruiden (mono- of complexpreparaten)

• ayurvedische medische behandelingen, bijv. Pancha Karma
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Producten:

Leefstijl

• massage oliën

• yoga producten

• etcetera

Voeding

• basiskookproducten, zoals basmati

rijst en mung dal

• sharkara (ayurvedische suiker), 

Himalaya zout

• amalaki producten

• etcetera
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Producten:

Keukenkruiden

• mosterd

• komijn

• kaneel

• etcetera

Milde medicinale producten

• Pranayur productenlijn

• spijsverteringsproducten zoals 

gember, komijn, koriander, Trikatu

• medicinale ayurvedische oliën

• etcetera
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Producten:

Sterkere medicinale producten

• Holisan productenlijn

• bijv. Avirayur HPA, Thyobalans

• Rog Nashak, Arjuna Rishta

(dranken)

• Etcetera

Ayurvedische behandelingen

• Pancha Karma producten

• Shirodhara apparatuur



P A N C H A M A H A B H U T A

De vijf elementen Functies

Ether (veld) Ruimte

Lucht (beweging) Beweging

Vuur (transformatie) Omzetting

Water (vloeistof) Samenhang

Aarde (vaste materie) Massa
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DOSHAS ALS MANAGERS VAN:

• Alles wat stroomt in ons leven (en in ons lichaam)

• Alles wat omgezet wordt in ons leven (en in ons lichaam)

• Alles wat sappig gehouden moet worden in ons leven (en in 

ons lichaam)
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BALANS

• Wanneer de Dosha’s afzonderlijk en onderling in balans zijn, 

beschermen en ondersteunen zij het lichaam.

• De drie Dosha’s hebben de neiging elkaar in evenwicht te 

houden door middel van hun – deels polaire – kwaliteiten.

• Brimhana (anabool) en Langhana (katabool) – Yin en Yang



+
EVENWICHT VAN DE DOSHAS

Het uiteindelijke doel van Ayurveda is het in balans houden of 

brengen van de drie Dosha’s en daarmee van de natuurlijke 

harmonie, die voor ieder individu weer net anders is.

• Vata Dosha bestaat uit ether en lucht, de meest ijle en 

beweeglijke van de vijf elementen. 

• Pitta Dosha bestaat uit vuur en water, en vormt daarmee een 

vurige biokracht. 

• Kapha Dosha bestaat uit water en aarde, en dat zijn de meest 

stabiele en opbouwende van de vijf elementen. 



D E  3  D O S H A S  I N  H E T  L I C H A A M

• Kapha – maag

• Pitta – maag/dunne darm

• Vata – dikke darm



DE RITMES VAN HET LEVEN

Kapha Pitta Vata

Tijd van de dag 6-10 10-2 2-6

Leeftijd 0-16 16-55 55 +

Seizoen Late winter/

vroege lente

Late lente/zomer Herfst/

vroege winter

Anabolisch Metabolisch Katabolisch

Vertering Maag Dunne darm Dikke darm

Ontlasting Medium Zacht/los Droog
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DE OCHTENDROUTINE

• Neem de in deze lezing aangegeven ‘ideale routine’ niet te 

absoluut en niet te rigoureus!

• De ‘ideale ochtendroutine’ bestaat niet, tenzij die routine werkt 

voor jou - in jouw omstandigheden en in jouw specifieke 

omgeving.
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Pauze – 10 minuten



DE KWALITEITEN VAN DE 

DOSHAS
Vata Pitta Kapha

Droog Licht olie-achtig Olie-achtig

Licht Scherp/snel Koud

Koud Heet Zwaar

Ruw Licht Bot/langzaam

Subtiel Vleesachtige geur Glad

Beweeglijk Vloeibaar/stromend Ondoorzichtig

Stabiel/statisch



WAT IS NU MIJN DOSHA?
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Zeven types

◼ Vata constitutie

◼ Pitta constitutie

◼ Kapha constitutie

◼ Vata-Pitta constitutie

◼ Pitta-Kapha constitutie

◼ Kapha-Vata constitutie

◼ Vata-Pitta-Kapha constitutie
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Wat is nu mijn prakruti?

Niet altijd even gemakkelijk vast te stellen!

• Prakruti evaluatie betekent voortgaande observatie

• Prakruti (geboorteconstitutie) kan ‘verstopt’ zitten achter Vikruti 

(huidige constitutie)

• Leg jezelf niet vast op de uitslag van dit ene testje



EEN GEBALANCEERDE MAALTIJD 

WAT IS DAT?



EEN SAMENVATTING

Puur voedsel -

vermijd chemische 

toevoegingen waar 

mogelijk

Wholefoods -

volwaardige granen, 

ongeraffineerd meel, 

ongeraffineerde 

suikers

Met liefde en 

aandacht 

verbouwd, bereid 

en gegeten

Agni – kun je verteren 

wat je op dit moment 

eet?

Rekening 

houdend met 

Vikriti en 

vervolgens 

Prakriti

Rekening houdend met 

de geest - Sattva, 

Rajas, TamasMindfulness

Algemeen Persoonlijk

Juist inzetten 

van 6 

smaken en 

20 gunas

Wanneer 

eet je?





+
SMAKEN & HUN FUNCTIE

• De ‘ayurvedische keuken’ kent dus de zes smaken zoet, zuur, 

zout, scherp, bitter en wrang. 

• Zoet zorgt voor de opbouw en ontwikkeling van vitaliteit en 

leveren de noodzakelijke koolhydraten, vetten en eiwitten.

• Bitter en scherp bevorderen de eetlust en zorgen voor een 

goede afscheiding van spijsverteringssappen. Zuur zorgt ook 

voor een goede spijsvertering. Wrang zorgt er voor dat het 

voedsel de tijd krijgt om door het lichaam opgenomen te 

worden.



Smaak Waar te vinden

Zoet/Neutraal Granen, bonen & peulvruchten, zuivel, noten & zaden, 

vet & olie, zoete groenten, vlees en (ongeraffineerde) 

suikers

Zuur Azijn, tamarinde, citrusvruchten, zure bessen, 

gefermenteerde producten zoals yoghurt, kaas, miso 

en alcohol

Zout Zeezout, bergzout, Fleur de Sel etc. en zeewier

Scherp Alle keukenkruiden en specerijen waaronder zwarte

peper, komijn, venkel, koriander, tijm, rozemarijn, 

basilicum, laurierblad, gember en knoflook

Bitter Alle bittere groenten waaronder groene bladgroenten, 

witlof en de specerijen geelwortel, komijn en fenegriek

Wrang Alle bonen & peulvruchten, spinazie, 

zonnebloempitten, cranberries en granaatappel



LUNCH & OPDRACHT

Je hebt anderhalf uur om in rust te lunchen, de volgende opdracht te maken én

wellicht een wandeling te maken:

Analyseer je lunch aan de hand van de zes smaken

•Welke smaken zaten in je lunch? 

•Zoniet, welke smaken miste(n)? 

•Hoe zou je die toe kunnen gaan voegen?

•Verder – hoe heb je gegeten, hoeveel, voelde het gemakkelijk verteerbaar? 

Hoe voelde je je na deze maaltijd? Omschrijf kort. 

•Wat zou je een volgende keer anders kunnen doen?

Na de lunch gaan we deze opdracht in de groep bespreken. 



SMAKEN EN EFFECT OP DOSHAS

Rasa/Smaak Vata Pitta Kapha

Zoet ↓ ↓ ↑

Zuur ↓ ↑ ↑

Zout ↓ ↑ ↑

Scherp ↑↓ ↑ ↓

Bitter ↑ ↓ ↓

Wrang ↑ ↓ ↓



GUNAS EN HUN TEGENGESTELDEN

Vata Balans Pitta Balans Kapha Balans

Droog Olie-achtig Licht olie-

achtig

droog Olie-achtig Droog

Licht Zwaar Scherp/snel Langzaam/

bot

Koud Warm

Koud Warm Heet Koud Zwaar Licht

Ruw Glad Licht Zwaar Langzaam/ 

bot

Snel/scherp

Subtiel Grofstoffelijk Penetrante 

geur

Prettige 

geur

Glad Ruw

Mobiel Stabiel Mobiel Stabiel Klei-achtig Helder

Vloeibaar/

stromend

Vast Stabiel/

statisch

Mobiel



INDIVIDUELE RICHTLIJNEN

•Zie de syllabus voor de richtlijnen per dosha

•Wanneer er twee of meer doshas in je prakruti of vikruti zitten, kijk dan 

naar de richtlijnen en smaken die voor beide gelijk zijn. 

•Bv voor Vata-Pitta ligt de nadruk op de smaak zoet. 

•Voor Pitta-Kapha op de smaken bitter en wrang. 

•De lastigste is Kapha-Vata waarbij je Vata kunt balanceren door de 

leefstijl en via voeding licht Kapha balancerend met nadruk op 

verwarmende kruiden zoals bijvoorbeeld kaneel, gember en  kruidnagel.



VOOR IEDEREEN GELDT: 

• Routinetijden voor je maaltijden.

• Eet je maaltijd zittend en in een rustige omgeving.

• Vermijd gerechten en drankjes kouder dan 

kamertemperatuur

• Kook minimaal één maaltijd per dag met de zes 

smaken

• Eet wanneer je fysiek een hongergevoel hebt

• Eet niet later dan 19.00 uur

• Haal diep adem na het slikken van je laatste hap, 

geniet nog na. Neem 100 stappen – óf doe de afwas. 

• Ga rustig over naar je volgende activiteit



AMA

De letterlijke betekenis van ama is 

'rauw’ of ‘ongekookt’.

Je zou kunnen zeggen dat ama niet 

goed of niet volledig verteerd 

voedsel is of afvalstoffen.

Of:

➢ Ingenomen

➢ Niet verteerd 

➢ Niet uitgescheiden 

➢ Niet functioneel of productief 



AMA

Enkele tekenen waaraan je kunt herkennen dat Ama in het 

spijsverteringskanaal zit:

• Coating op de tong

• ontlasting die zinkt (een normale ontlasting drijft net onder het 

wateroppervlak)

• Ontlasting die erg plakkerig is

• Gebrek aan eetlust, vreemde smaak in de mond, vieze adem



VERDER ONDER ANDERE:

• subjectief gevoel van zwaarte

• sloomheid, luiheid

• indigestie

• misselijkheid, teveel aan slijm, speeksel, snot

• vermoeidheid



AMA

• De oorzaak van Ama is een 

laag of een niet goed 

functionerende Agni

• De preventie van Ama is door 

Agni te beschermen door 

middel van juist voedsel, 

lichaamsbeweging, levensstijl 

etc.



AMA – WAT KUN JE ZELF DOEN

• Guna's moesten Ama-omstandigheden behandelen - droog, licht, 

ruw, scherp, mobiel

• Deepana & amapachana – Agni aanwakkeren en Ama opbranden 

o.a. door het gebruik van specerijen.

• Mono-diëten - mung, kitcheri



+
AMA – EEN PAAR SIMPELE REMEDIES

Speciale kruidenmengsels:

• ¼ theelepel honing met een klein schijfje gember, een 

snufje zout en een paar druppels citroensap.

• Stukje verse kokosnoot met een snufje ajwain

• Gemberthee in slokjes gedurende de dag

• CCF-thee (komijn - koriander - venkelthee)

• Week rozijnen in gelijke hoeveelheden citroen- en 

gembersap en eet 3-4 rozijnen voor het eten. Dit kun je 3-4 

dagen in de koelkast bewaren. 

• Na het eten: kauw wat venkelzaadjes → werkt als een 

amapachana (opbranden van ama)



ZEVEN DHATUS -

L ICHAAMSWEEFSEL

• Rasa – lymfe en plasma

• Rakta – rode bloedcellen

• Mamsa – spierweefsel

• Meda – vetweefsel

• Asthi – botweefsel

• Majja – zenuwen en beenmerg

• Shukra/Artava – mannelijk en 

vrouwelijk reproductie weefsel
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COVID-19



+
MEEST VOORKOMENDE KLACHTEN

• Faryngitis – een infectie van de keel

• Droge hoest

• Milde koorts

• Verstopte neus

• Malaise

• Myalgie - spierpijn

• Diarree

• Hoofdpijn

• Diarree

• Ademhalingsproblemen.

• Kortademigheid



+
IN ERNSTIGE GEVALLEN

• Longontsteking

• Ernstig acuut ademhalingssyndroom

• Nierfalen

• Dood

• Over het algemeen ontwikkelt meer dan 80% van de 

geïnfecteerden een milde vorm van de ziekte

• Iets meer dan 10% ontwikkelt een ernstige infectie en een klein 

percentage daarvan sterft
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WAT KUN JE ZELF DOEN?

Blijf je handen wassen, vermijd lichamelijk contact én uiteraard: bij 

klachten – neem contact op met de huisarts!

Belangrijk zijn om Agni te versterken: 

• Eet wanneer je honger hebt – en níet wanneer je geen honger hebt

• Eet niet meer na 19.00 uur

• Eet niet teveel

• Vermijd – naast het eten van eventueel wat fruit – snacken tussen 

maaltijden

• Slaap voldoende en rust voldoende



+
VOEDING

• Voeding die de doshas in balans houdt. Vermijd verstorende 

voeding zoals yoghurt, kaas, tarwe (spelt, kamut etc zijn veel 

beter en veroorzaken minder slijm), chili’s, rauwkost, koude 

voeding (zoals ijs), koude drankjes. 

• Zorg voor voldoende rust en slaap

• Voeg dagelijks ½-1 tl biologische geelwortel toe aan je maaltijd 

of thee. 

• Drink gedurende de dag slokjes gekookt water met gember, 

geelwortel of een mengsel van komijn, koriander en venkel



+
KEUKENREMEDIE

Ter versterking van de immuniteit met ondersteuning voor Agni:

• 500 ml water

• 1 theelepel guduchi poeder,

• 1 theelepel tulsibladeren of poeder

• 2 cm vers geraspte gember

• ½ -1 theelepel jaggery

Kook het water met de eerste drie ingrediënten tot het tot de helft is ingekookt en 

voeg de jaggery toe in het glas.

Opmerking: dit drankje is een goede keuze en kan voor een paar maanden alle 

drie de doshas ondersteunen. 



+
KEUKENREMEDIE

Ter versterking van de immuniteit met ondersteuning voor Agni:

• Meng 1 deel elk van: guduchi, zoethout, kurkuma, tulsi, komijn 
en koriander

• ½ deel gemberpoeder – kan minder bij hoog Pitta

• ¼ deel pippali (lange peper) – kun je weglaten bij hoog Pitta

Meng alle kruiden in een pot. Neem dagelijks 1 volle theelepel in 
een glas, giet er heet water over, laat het 5 minuten trekken en 
drink het in kleine slokjes. Een paar glazen per dag is prima om 
te drinken. 

Opmerking: in het algemeen balancerend. Laat de zoethout weg 
wanneer je hoge bloeddruk hebt of wanneer Kapha hoog is. 



+
KEUKENREMEDIES

Ter bescherming:

• Stoom dagelijks met een Kapha balancerende essentiële olie
zoals thyme, eucalyptus of den. Gebruik één druppel essentiële 
olie per keer in een schaal water. Doe dit vooral nadat je buiten 
bent geweest en/of in contact met andere mensen. 

• Droog je haar/hoofd na het douchen en wrijf 1/8 – ¼ tl 
gemberpoeder op de kruin van je hoofd. Dit voorkomt een 
ophoping van Kapha in het hoofd

• Gorgel bij keelpijn 2 keer per dag met een mengsel van 15 ml 
gembersap, 2 mespuntjes zwarte peper, 2 mespuntjes zout, 1 tl 
honing en15 ml warm water.



+
REMEDIES

Ben je ziek geworden? Neem contact op met een doctor én
Ayurveda arts of practitioner. Verder: 

▪ Eet vooral niet wanneer je geen honger hebt – drink Manda 
(rijstwater) of bij iets meer honger Peya (rijstsoep) – zie recepten.

▪ Dramini Tab (tweemaal daags 2 tabletten na het eten met een slok 
warm water)

▪ Sudak Tab (tweemaal daags 1-2 tabletten na het eten met een 
slok warm water)

Beide remedies zijn gunstig bij /voor koorts die de luchtwegen 
aantast. Beide kunnen tevens enige tijd preventief worden gebruikt 
als algemene maatregel tegen verkoudheid en griep. 
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MANDA - RIJSTWATER

◼ Neem 1 portie rijst en rooster deze droog in de pan. Wacht 

totdat de rijst witter wordt. Het roosteren van de rijst maakt het 

lichter verteerbaar. Voeg vervolgens 14 porties water toe. 

◼ Wanneer de rijst gaar is, giet je het water door een zeef en 

vang je dit op in een glas of kan. Voeg aan het rijstwater een 

snufje zout, wat geelwortel, een beetje komijnpoeder, 

gemberpoeder (eventueel 1-2 mespuntjes trikatu – niet voor 

hoog pitta) en een ¼ - ½ theelepel ghee toe. 
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PEYA - RIJSTSOEP
Bij meer honger eet je Peya. De ingrediënten van deze soep zijn hetzelfde als de 
manda, alleen zijn de verhoudingen rijst tot water anders en eet je de rijst nu ook 
op. 

ingrediënten:

◼ 1 deel rijst – droog geroosterd

◼ 6 delen water

◼ 1/2 theelepel ghee

◼ Komijnpoeder

◼ (1-2 mespuntjes trikatu – niet voor hoog Pitta)

◼ geelwortel

◼ gemberpoeder

◼ zout en zwarte peper naar smaak.

Kook de rijst in het water (houd een deksel op de pan). Voeg de overige 
ingrediënten toe wanneer de rijst helemaal zacht en goed gekookt is. Eet 
wanneer er honger is. 
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Bedankt voor je 

aandacht!
Namens het gehele team van 

Holisan BV


