
Les 4 
Gezondheid



Gezondheid
Je hoort vaak quotes als ‘je lichaam is je tempel’ en zorg goed voor je lijf. Nu we 
iets meer hebben geleerd over de energie in ons lichaam, kun je misschien ook 
bedenken hoe belangrijk voeding is voor die energie. 

Voeding verschaft ons lichaam brandstof. Wanneer je auto op benzine rijdt, is het 
ook niet handig om hier diesel in te gooien. Binnen de kortste keren zal je motor 
ermee stoppen, en kun je niet meer verder rijden. 

Nu is je lichaam zo ontworpen dat jouw motor er niet zo heel snel mee zal 
stoppen, maar je merkt het wel aan andere zaken dat het niet zo lekker gaat. Zo 
heb je minder energie wanneer je veel troep eet, krijg je bijvoorbeeld rimpels, en 
heb je extra (ongewenste) kilo’s mee te sjouwen. 



Maak het simpeler
Ik vind dat gezond eten eigenlijk te lastig wordt gemaakt. Er zijn zo enorm veel 
verschillende diëten en de een zweert weer bij suikervrij, de ander bij geen gluten, 
weer een ander haakt af bij koolhydraten. Het is daardoor voor zoveel mensen erg 
lastig te bepalen wat nu wel gezond is, en wat niet.

Toch hoeft gezond eten niet zo ingewikkeld te zijn. Ik geef je hierbij een aantal 
inzichten die gezond eten een stuk simpeler zullen maken. 



1 Het draait niet om alles perfect doen 
Het is belangrijk dat je een balans vind. Vaak besluiten we om gezond te gaan 
eten, en we willen het dan helemaal perfect doen. Een keer een ‘verkeerd’ koekje 
en we hebben direct een gevoel van falen. Vaak stop je er dan maar helemaal 
mee en val je weer terug in een oud voedingspatroon. 

Wanneer het je lukt om voornamelijk gezond te gaan eten, dan is het echt niet erg 
voor je lichaam als je hier af en toe wat van afwijkt. Je bouwt dan een mooie 
gezondheids buffer op voor je lijf, waar je op kunt bouwen. Probeer gewoon rustig 
te beginnen (tips volgen zo) en bouw het dan wat op. 



2 Je weet allang hoe gezond eten eruit ziet
Zoals ik al eerder vertelde zie je overal nieuwe trend op het gebied van voeding. 
Je kunt wel blijven zoeken naar het perfecte dieet en steeds weer nieuwe dingen 
proberen en blijven onderzoeken wat er bij je past, zonder dat je het ook direct 
toepast. 

Maar het is dus eigenlijk heel simpel. Want je weet allang hoe gezond eten eruit 
ziet. Dit is een van die eerste onbewuste (goede) dingen die je als kind al leert. Dit 
eet je wel, want gezond, dit eet je niet, want een gek kleurtje, of het ruikt vreemd 
dus ongezond. Alhoewel we hier tegenwoordig natuurlijk steeds verder vanaf 
komen te staan met al het bewerkte voedsel in mooie, kleurrijke verpakkingen, 
weten we nog steeds dondersgoed wat wel en niet goed voor ons is.



Zoals ik al zei, is het simpel. Eet minder bewerkt voedsel, dus minder mooie 
kleurrijke verpakkingen, en meer onbewerkt voedsel, zoals groente, fruit, hele 
granen, peulvruchten, noten en zaden. 

Doe het niet enkel voor de buitenkant
Het is fijn om mooi op gewicht te zijn, en je goed te voelen over je figuur. Maar 
een mooi gewicht, zegt niets over de energieniveau. Ook zal dit droomlichaam je 
niet automatisch gelukkig maken. 

Het betekent niet dat je er geen energie in hoeft te steken, maar laat het niet het 
allerbelangrijkste zijn, maar vooral een leuk extraatje.



Verandering voor meer energie
Ik hou van lekker eten, vooral kaasjes, chocolade en uit eten gaan is toch wel een 
van mijn grootste hobby's. Ik kon altijd eten wat ik wilde, maar ik merk nu ik ietsje 
(een heel klein beetje maar hoor ;-) ) ouder aan het worden ben, dat het toch 
sneller blijft plakken. 
Zo ben ik gaan nadenken over manieren om toch op gewicht te blijven, en 
wanneer nodig een paar kilo's kwijt te raken, zonder er echt moeite voor te hoeven 
doen.

Ik heb geen doorzettingsvermogen, vooral wanneer ik in een honger bui kom. 
Daarom ben ik zo blij met het minimaal hoeven aanpassen van je leefstijl, maar 
toch resultaat boeken!



Boehoe, suiker
De grootste aanpassing die je kunt maken is het verminderen van je 
suikerinname. Suiker is de grootste boosdoener van jouw buikje of muffintop. 
Suiker zorgt ervoor dat je meer suiker wil. Suiker zorgt voor extra honger. Extra 
honger is meer eten, en meer eten betekent weer meer kilo's erbij. Ik heb het dan 
niet alleen over de witte suiker die we zien en in onze koffie doen maar ook over 
verborgen suikers in bijvoorbeeld brood. Nu ga ik je niet vertellen dat je helemaal 
geen brood en suiker meer mag eten. Natuurlijk zou dit het beste zijn, maar dit is 
ook enorm lastig voor de meesten van ons met een druk leven. Maar zelfs kleine 
beetjes verminderen kan al een hele hoop schelen. 

Hoe tof! Kleine veranderingen die een groot verschil maken! 



1. Ontbijten is Key
Ontbijt je in de ochtend helemaal niet of neem je bijvoorbeeld brood of crackers 
vol koolhydraten (koolhydraten in brood ziet lijf als suiker=meer honger gedurende 
de dag) probeer dan hier een kleine verandering in aan te brengen. Het ontbijten 
is zo enorm belangrijk, omdat wanneer je niet ontbijt, je later veel meer trek krijgt 
en dus ook veel meer zal eten. Ook wanneer je ontbijt veel suikers bevat zal je dit 
een groter hongergevoel geven gedurende de dag. Een kleine verandering is het 
aanpassen van dit ontbijt. Begin je dag bijvoorbeeld met een smoothie. Dit hoeft 
helemaal niet meer werk te zijn dan bijvoorbeeld het smeren van een boterham. 
Bij alle supermarkten verkopen ze inmiddels ingevroren fruit en bij een aantal 
hebben ze zelfs al kant en klare smoothie pakketten met daarin bijvoorbeeld 
spinazie of broccoli (ik hoor je hier al denken, gatver maar je proeft het door 
de samenstelling met fruit echt niet) 



Je gooit het in de mixer met wat havermout en voegt hier water, verse jus of 
kokosmelk aan toe en je hebt een gezond, voedzaam ontbijt waarbij je zelfs je fruit 
en groentes al hebt binnen gekregen, minder aankomt en gedurende de dag geen 
suiker aanval hebt. Win win dus. 



2. Schrappen die suikerklontjes
Geniet jij ook zo intens van dat eerste bakkie koffie met een flinke scheut melk en 
2 klontjes suiker. Heerlijk gewoon, er is niks beters in mijn ogen dan de dag zo 
beginnen. En wat te denken van de middag. Rond een uurtje of 16u een lekker 
kopje thee met daarin 3 suikerklontjes want ik houd zo van zoet. En dan de 
tussendoortjes. Want om 11u tijdens die meeting verveel je je een beetje, doe dus 
nog maar zo'n kopje koffie met een paar klontjes en s’avonds na het eten ook nog 
een. 
Zo Sluipt ongemerkt een hele hoop suiker je lichaam in, zonder dat je het echt 
door hebt. Hier valt dus enorm veel winst te behalen! Nu vind ik zomaar 
overstappen naar zwarte koffie zo ontzettend smerig (vriendlief noemt mijn 
bakkies kinderkoffie met alle melk en suiker ;-) ) Maar begin eens klein. Stap over 



op een suikervervanger in je koffie en thee. Dus ipv je suikerklontje neem 
cocossuiker, honing of een andere natuurlijke vorm van suiker. In het begin even 
wennen maar ik beloof je, je zult na 2 dagen het verschil niet eens meer merken. 
Zo kun je langzaam wat afbouwen tot je helemaal geen suiker producten meer 
nodig hebt, of enkel nog een klein beetje gebruikt. En neem eens wat vaker een 
glas water tussendoor. Zo spoel je alles nog eens dubbel weg ;-) 



3. Stop niet met eten! 
Dit is de grootste fout die gemaakt wordt wanneer iemand een paar kilo's kwijt wil, 
en ook de grootste reden waarom het vaak niet lukt. Je krijgt trek of zelfs honger 
en gaat dus lopen snaaien (mooi woord altijd, snaaien). Stop dus niet met eten, 
maar eet zelfs meer dan je gewend bent. Neem een paar appels mee op pad, haal 
bananen in huis, haal een aantal gezonde repen, noem maar op. Hier kun je de 
gehele dag van snoepen zonder aan te komen (je valt zelfs af) en je hebt minder 
trek in die mars of snickers bar. 

Zo zie je dat een aantal aanpassingen in je levensstijl al een hele hoop verschil 
kunnen maken. Je hoeft niet direct alles om te gooien en je hele leven aan te 
passen, honger te hebben en je ellendig te voelen. 



Vaak houd je dit niet vol, word je er enorm chagrijnig van en ga je juist eten. Begin 
klein, en je zult zien dat je toch grote dingen kunt bereiken. Je zult merken dat je 
meer energie krijgt, misschien wat kilo’s kwijt raakt en daardoor weer lekkerder in 
je vel komt te zitten.  

Wat past bij jou en wat niet? 
De een kan heel goed tegen melk en kan dit prima verdragen, de ander wordt 
enorm moe na het nuttigen van melkproducten. Zo is het ook met eieren, granen 
en eigenlijk alles wat je kunt eten. Belangrijk voor jou is, om er de komende tijd 
achter te komen waar je wel of geen energie van krijgt.

Dit lukt door bewust naar je lichaam te luisteren, en te voelen hoe je je voor en na 
het nuttigen van een product voelt. Zo werd ik in de ochtend vaak prima wakker 



maar stortte ik volledig in na mijn kop koffie met melk. Nu blijkt dat zowel cafeïne 
als gewone koemelk er bij mij voor zorgt dat er een dip in mijn energielevels komt. 
Door een kleine aanpassing in mijn ochtendritueel (cafeïnevrije koffie, met 
amandelmelk) weet ik die dip te voorkomen, waardoor ik me de rest van de 
ochtend direct een stuk beter voel! 



Vragen voor jou (wederom ook te vinden onder printables) 
Hoe voel jij je op het moment dat je wakker word?                            
…………………………...……………………………………………………………………………………
…………...………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………...………………
…………………………………………………………………..…………….………………………………

Wat eet je en wat drink je?                            
…………………………...…………………………………………………………………………………
……………...………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………...…………
………………………………………………………………………..…………….………………………



Probeer dit op verschillende momenten deze week te herhalen. Belangrijk is, is 
dat je je schoon oftewel lekker voelt alvorens je iets nuttigt. Wanneer je meerdere 
dingen tegelijk eet of drinkt, kan het nog wel eens verwarrend zijn wat nu de 
boosdoener is van die dip. 

Hoe voel je je hierna?                            
…………………………...………………………………………………………………………………………
………...………………………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………………...………………………
…………………………………………………………..…………….…………………………………………
………………………………………....



Tips voor het vervangen van een aantal boosdoeners die het vaakst 
voorkomen
★ Brood; we zijn in Nederland echte broodeters. Ook ik ben echt dol op brood. 

Ik eet het liefste brood, ipv warm eten. Nu kan ik je vertellen dat je die 
boterham in de ochtend kunt vervangen voor een smoothie met havermout 
bijvoorbeeld, maar dat is geen brood. Kijk eens naar gezonde broden. 
Tegenwoordig kun je bij elke grotere supermarkt (of natuurwinkel natuurlijk) 
zuurdesembrood kopen. Dit is een stuk beter voor je, en kost je lijf minder 
energie. Let wel op, deze optie is gezonder dan het ‘normale’ brood. Dit 
betekent niet dat je onbeperkt dit brood kunt eten zonder aan te komen 
(helaas helaas) 



★ Chocolade; Nog zo’n favoriet van mij. Tony repen, milka repen, hagelslag op 
brood, wij zijn een echt chocolade landje. Maar de meeste repen zitten ook 
vol suikers, en die suikers zorgen weer voor je energiedip. En dat terwijl 
rauwe cacao eigenlijk een superfood is waar enorm veel voedingswaarden 
inzitten. Helaas vind je die dus niet in de ‘normale’ repen terug. Deze 
chocolade is verhit, en volgestopt met zoveel toevoegingen dat het niet meer 
gezond is. Nu heb je dus tegenwoordig repen die wel raw zijn, en waar 
helemaal niets in zit, oa de repen van Lovechock of Ombar. De repen zijn 
gemaakt van rauwe cacao en zonder zuivel en suiker. Ze zijn gezoet met 
natuurlijke alternatieven, en ook echt lekker. In het begin kan het wat bitter 
zijn, maar je smaakpapillen mogen wennen aan de smaak. Dit omdat we zo 
gewend zijn aan zoete smaken. 



★ Chips; In gewone chips zit enorm veel rommel, toevoegingen en suikers dus. 
Niet echt goed voor je suikerspiegel, en het voegt helemaal niets toe aan een 
gezond voedingspatroon. Tegenwoordig heb je een gezonder alternatief, 
namelijk groentechips. Check maar eens de ingrediënten. Deze chips zijn 
gemaakt van bieten, pastinaak en zoete aardappel. Dat is al een stukje 
gezonder, maar ook hier geldt uiteraard, eet met mate! 

★ Patat; Ik kan echt 7 dagen per week patat eten. Het liefst met enorme 
klodders frietsaus. Heerlijk. Vroeger schreef ik in vriendenboekjes al, dat mijn 
lievelingseten ‘patat met mayo’ was, en die liefde tussen mij en patat bestaat 
nog steeds. Maar echt gezond is het dus niet. Een goede vervanging 
tegenwoordig is patat van zoete aardappel uit de oven. Je kunt ze zelf koken 
en bakken. Ook hebben ze tegenwoordig suikervrije mayonaise (ik koop zelf 
de mayo van de AH) het is even zoeken welke je het lekkerste vindt smaken, 
maar dan heb je wel een veel gezondere variant op jouw ‘frietje met’. 



★ Popcorn; Popcorn is een goed snack alternatief. Het is veel minder 
dikmakend (mits je de zoete variant overslaat). Maar de popcorn uit zakken, 
of die uit de bios zijn nu niet bepaald gezond te noemen. Ook hier wordt weer 
zoveel rommel aan toegevoegd. Beter is het te kiezen voor zelf poppen van je 
popcorn. Gewoon maïs in een pannetje, met later wat zeezout erover (let op, 
strooi met mate). Zo kun je toch lekker, maar gezond snacken.

★ Pasta; Witte pasta is zo heerlijk maar zo niet gezond voor je. Wanneer je net 
als ik enorm van pasta houd, kies dan voor een gezonder alternatief. Denk 
hierbij aan spelt of maïs pasta. Ik was als eerste een beetje argwanend naar 
deze alternatieven maar het smaakt echt enorm lekker, en wij merken hier 
geen verschil! 



★ Pizza; Ook zoiets, Pizza, heerlijk toch. Alleen die bodem is nu niet echt 
bepaald gezond te noemen. Net als de voorgaande producten vol met 
toevoegingen. Wanneer je wil zondigen zou ik altijd voor de patat van zoete 
aardappel kiezen, deze is echt veel cleaner maar wil je dan toch pizza, kies 
dan eens voor een zelfgemaakte pizza. Je hebt tegenwoordig bij de 
supermarkten groente bodems, die echt super smaken. Kies dan ook voor 
een gezondere topping die je zelf maakt, ipv uit een pakje. Ook kun je 
tegenwoordig glutenvrije bodems krijgen, en hebben een aantal pizzeria’s 
vegan pizza’s. Nogmaals, het is niet echt gezond te noemen, maar wil je dan 
toch eens zondigen, kies dan voor een beter alternatief. 
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