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Inleiding 
In dit naslagwerk vind je alle informatie om aan een gezonde levensstijl te beginnen. Ik wens je veel lees- 
en leerplezier, maar bovenal het startpunt van een omslag in je voedingspatroon waardoor je je steeds 
gezonder, vitaler en energieker voelt! Wil je gezond worden, begin er maar aan! 
Janneke de Boer  
 

Officiële gedeelte  
© Copyright GezondBegin 2018. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle 
rechten op informatie die je in het ‘Naslagwerk Training GezondBegin’ boek aantreft bij GezondBegin of 
zijn gelicenseerd aan GezondBegin. 
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, doorgeven aan derde, verveelvoudiging op 
welke andere wijze dan ook en /of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij 
hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door GezondBegin.  
GezondBegin voert het beheer over de inhoud van het ‘Naslagwerk Training GezondBegin’ boek. Het 
linken en verwijzen naar de inhoud van dit boek is toegestaan. GezonBegin stelt het op prijs hiervan in 
kennis te worden gesteld via janneke@gezondbegin.nu  
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Natuurlijk eten 
Van dieet naar een levensstijl en zorgen dat je kilo’s er voorgoed afblijven en je gezond blijft. 

  
•  Wat ga je doen: je gaat natuurlijk eten, dat wil zeggen dat je ‘ECHT’ voedsel tot je gaat nemen. 
•  Natuurlijk eten betekent de meest verse en smakelijke ingrediënten samenvoegen op een manier 

zodat zelfs de meest tegendraadse tiener het lekker vindt. 
•  Natuurlijk voedsel geeft je energie in plaats van een ongemakkelijk opgeblazen gevoel en 

lusteloosheid. 
•  Natuurlijk eten is zoals de natuur het heeft bedoeld. Dit is niet op een dieet gaan, calorieën tellen 

of caloriegroepen uitsluiten maar het gaat om ánders eten. 
•  Vroeger ging natuurlijk eten vrijwel automatisch. Tegenwoordig moet je er naar op zoek in de 

supermarkt. Het wordt je inderdaad soms wel heel erg lastig gemaakt.  
o Ons huidige voedsel wordt bijna niet meer geoogst, maar gemaakt op de fabrieksvloer en 

met maar 1 doel: geld verdienen! In plaats van ons te voeden en ons gezond te houden. 
•  Natuurlijk voedsel hoort je lichaam te voorzien van energie en van allerlei vezels, vitaminen en 

mineralen. 
•  ECHT voedsel HERKEN je door: wat het is, een wortel is een wortel, komkommer is een 

komkommer, een rijstkorrel is een rijstkorrel, een boon is een boon etc.  
•  Als jij het met je ogen kan herkennen als ECHT voedsel dan doet JOUW LICHAAM dat OOK.  

o Daarvoor in ruil krijg je van je lichaam heel veel terug zoals; 
! Energie, 
! Sterke botten, 
! Een scherpe geest, 
! Glanzende haren, 
! En nog heel veel meer.  

•  ECHT voedsel zoals; groenten, fruit, noten, zaden zijn echte wondermiddelen uit de natuur en 
zitten bomvol met antioxidanten*, carotenoïden* fyto oestrogenen, flavonoïden en duizenden 
andere bioactieve stoffen die samen de reden zijn dat een gezonde maaltijd je energie geeft.  

o *antioxidanten zijn specifieke enzymen, mineralen en vitaminen die helpen kanker en 
andere ziekten tegen te gaan door cellen tegen oxidatieschade te beschermen. 

o *carotenoïden zijn een andere bioactieve stof met een sterke antioxidatieve werking. 
•  Het menselijk lichaam is ontworpen om rauw voedsel te eten.  

 

Nepvoedsel 
•  Deze producten (voedsel dat in een fabriek, laboratorium wordt gemaakt) zijn zo onnatuurlijk dat 

je lichaam ze als gifstoffen classificeert en druk in de weer gaat om ze te elimineren. 
•  Hierdoor ontneem je je eigen lichaam energie. Het kost jouw lichaam zoveel energie om deze 

stoffen te elimineren dat het geen energie meer overhoudt om jou van energie te voorzien. 
o Het lichaam heeft dus geen tijd meer over om te doen waarvoor het gemaakt is: jou 

energie te geven, je te beschermen tegen bacteriën en virussen, vet afbreken, cellen 
voeden en oude cellen te vernieuwen.  

 
•  Uit nepvoedsel krijgt je lichaam geen voedingsstoffen die het elke dag weer zo hard nodig heeft, 

want je lichaam maakt zelf geen vitaminen en mineralen aan.  
o Om toch gevoed te worden haalt je lichaam de voedingsstoffen uit je eigen weefsel. 
o Bv. Je lichaam heeft dagelijks 1000mg calcium nodig. Wanneer dit niet via voeding lukt 

(omdat je nepvoedsel eet), haalt je lichaam het gewoon uit je botten.  
o Eet je wel eens iets slechts dan zal het niet zo ernstig zijn, maar is jouw lichaam 

ondervoed aan voedingsstoffen dan kan dit oplopen tot osteoporose (botontkalking.) 
o Bij het eten van te veel nepvoedsel; oftewel bedacht en bewerkt in fabrieken en in potjes 

en zakjes gestopt voedsel, beroof je je lichaam langzaam van zijn eigen reserves en 
dat ga je op een zeker moment voelen.  



 

GezondBegin; 070 44 43 524, janneke@gezondbegin.nu, www.gezondbegin.nu,  
Scheveningseweg 367, 2584 AA  Scheveningen 

 

6 

•  Het vaak en langdurig tot je nemen van nepvoedsel kan leiden tot: chronische moeheid, niet 
lekker in je vel zitten, overgewicht, depressie, allergieën, diabetes, ADHD, kanker, etc. 
 

Jij bent een oermens 
•  Hoe modern jouw en ons leven nu ook is met de technologie van tegenwoordig; jouw lichaam 

functioneert nog steeds hetzelfde als dat van een oermens van 40.000 jaar geleden uit het 
paleolithische tijdperk ook wel de oude steentijd. 
  

•  In het paleolithische tijdperk heeft het lichaam (dus ook dat van jou) zich gevormd en is gewend 
geraakt aan het dieet (voedsel) wat er toen was: groenten, fruit, noten en mager vlees; alles wat de 
natuur leverde en dat puur en onbewerkt was.  
 

•  Onze spijsverteringsstelsel werkt nog steeds op dezelfde manier als 40.000 jaar geleden, en is dus 
ingesteld op het voedsel van toen. (Dit komt omdat het duizenden jaren duurt voordat een 
menselijk of dierlijk ras zich kan aanpassen aan nieuwe voeding). 
 

•  Granen en brood bestaan pas zo’n 6000 jaar. Ons spijsverteringsstelsel heeft dus nauwelijks tijd 
gehad om zich aan te passen en de enzymen te ontwikkelen die deze producten kunnen verteren. 
 

•  Suiker, chocolade en frisdrank en andere troep bestaat pas slechts tientallen jaren. 
o Moderne ziektes, als tandcariës, diabetes, astma, reuma en kanker, zijn ziektes die pas 

kwamen na de komst van suiker en brood. Voor die tijd bestonden deze ziektes niet.  
 

Weet wat je eet 
Weet dat een gezond lichaam je energiek, fit en productief houdt. 
 

•  Weet wat je eet en pas je voedingspatroon beetje bij beetje aan. (Dit kan ook een super mooi doel 
zijn) 
 

•  Door systematisch slecht voedsel te eten ben je jezelf systematisch aan het vergiftigen. 
 

•  Houd je aan de gebruiksaanwijzing van het lichaam en je hebt een lang gelukkig leven. 
 

•  WAT MOET JE DAN WEL ETEN???? Het is simpeler dan je denkt: alles wat uit de natuur 
komt.  
 

•  Hoe meer je afwijkt van de natuur, van natuurlijke en verse producten zoals groenten, fruit, 
noten en zaden, hoe meer je lichaam moeite moet doen om alles te kunnen verteren, af te 
breken en uit te scheiden.  
 

•  Blijf in balans. Als je een keer iets eet waar je niet voor gemaakt bent, zorg er dan voor dat je aan 
de andere kant van de weegschaal heel veel meer legt. Zoals verse groenten, fruit, noten, zaden, 
bonen etc. Op deze manier bewaar je de balans (en NEE, je kan nu niet elke dag een marsreep 
gaan eten).  
 

•  De vier voedselgroepen; bestaan uit water, koolhydraten, eiwitten en vetten. Gezamenlijk 
vormen zij de verschillende voedingsstoffen vitaminen, mineralen, enzymen, aminozuren, water, 
koolhydraten en vetten die je dagelijks nodig hebt.   
 

•  Elke maaltijd moet deze vier elementen bevatten om een goede en complete maaltijd te zijn: 
     Bijvoorbeeld een salade met: 

o Rauwkost voor de koolhydraten en water 
o Eitje voor de eiwitten 
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o Olijfoliedipje voor  de vetten 
 
 
 

Basisregels Voedselzandloper 
 
1. Geen of zo weinig mogelijk brood, aardappels, pasta en rijst. Als j e  he t  to ch  e e t ,  doe  d i t  dan 

tussen  12:00 en  17:00.  Zeker  a l s  j e  w i l t  a fva l l en ,  maar l i ev er  he l emaal  n i e t .  
2. Havermoutpap gemaakt met water, geitenmelk, en amandelmelk in plaats van Sojamelk. Dit 

als broodvervanger. Aardappelen, pasta en rijst worden vervangen door Extra groenten, 
peulvruchten, paddenstoelen, tempeh etc. 

3. Geen melk of yoghurt. (Ook niet vervangen door Sojaproducten). WEL door water, geiten- en 
amandelproducten. Wel eieren en wel geitenkaas. 

4. Weinig rood vlees (varken, rund, schaap, paard), en vooral vette vis (zalm, makreel, haring, 
ansjovis en sardines) en gevogelte (kip, kalkoen).  

5. Groenten en fruit zijn de basis van de voedselzandloper. 

6. Veel water drinken: 2 liter, waaronder enkele koppen groene of witte thee per dag (p.d.) en 
minstens 1 glas vers geperst vruchten- of groentesap. 

a. Koffie (max. 3 kopen p.d.) ( ik zeg :  ‘ g e en  énke l e  kop ko f f i e  op  e en  dag ’ ,  i s  n i e t  goed  
voor  de  maag)  

b. Max 2 glazen rode wijn p.d. of 1 ( ik zeg :  ‘zo  min moge l i jk  to t  g e en  a l coho l ’ )  

7. Innemen van ‘intelligente’ voedingssupplementen (jodium, magnesium, vitamine D. 
selenium, B-vitaminen). Hieraan moet  zeker  nog  worden to egevoegd  2000mg v i tamine  C en e en  
Mult iv i tamine .  

 
Voordeel van de voedselzandloper is dat je duidelijk ziet wat ongezonde voedingsmiddelen zijn (de 
bovenkant), maar ook duidelijk ziet wat GEZOND is de (onderkant) en dat je daaruit zo veel mogelijk 
moet eten. 
 
Voordeel: het geeft goed weer welk alternatief je kan eten voor het ongezonde deel. 
 
Nadeel van de voedselzandloper is, is dat hij voor Soja is, terwijl dat juist niet zo’n goede vervanger voor 
zuivel is door het hoge gehalte aan oestrogeen en de toegevoegde suikers in de soja. 
 

Conclusie 
•  Alle voedselgroepen zijn van belang in je voedsel en maaltijden: 

o Koolhydraten: groenten, fruit, peulvruchten 
o Vetten: olie, vette vis, noten, avocado 
o Eiwitten: dierlijke en plantaardige (liefst geen rood vlees). 

 
•  Koolhydraten zijn ongezond in de vorm van koekjes, wit brood of aardappelen, maar gezond in de 

vorm van groenten, fruit en peulvruchten 
 

•  Vetten zijn zowel gezond als ongezond. Vetten zijn ongezond in de vorm van transvetten en 
verschillende verzadigde vetten, zoals het geval is in gefrituurd voedsel, cake en boter.  

o Maar vetten zijn bijzonder gezond als ze verpakt zitten in vette vis, noten en gezonde oliën 
zoals: olijfolie, koolzaadolie etc.  

•  Bij eiwitten is dit precies hetzelfde ze zijn zowel gezond als ongezond. Ze zijn in dierlijke vorm 
ongezond voor ons, denk aan bv. rood vlees; eet hier daarom zo min mogelijk van. Eet 1 a 2 x per 
week dierlijke eiwitten (als je het graag wilt eten) en dan het liefst van biologisch grasetende dieren. 
Denk dan aan wit vlees. 
 

•  Gezonde eiwitten eet je in de vorm van plantaardige eiwitten zoals peulvruchten en groenten. 
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Boodschappen 
Ik krijg van veel mensen de vraag hoe ze hun boodschappen moeten doen. Dit is eigenlijk heel erg simpel. 
Staat er een etiket op het product, laat het dan maar liggen. Herken je het product niet, loop er dan met 
een grote boog omheen. Want, herken jij zelf het product niet, dan verzeker ik je dat jouw lichaam het 
ook niet herkent. Zie je wat het is, dan kun je het kopen, want een komkommer is een komkommer, een 
wortel is een wortel, en een koe is een koe (wel een bio, grasetende koe). Groenten en fruit groeien zonder 
etiketten aan de boom of uit/in de grond en zijn dus exact wat ze zijn en geven ook precies wat ze zijn. Ik 
heb nog nooit een koe in een weiland zien staan met een etiket op zijn rug geplakt. Kies en koop pure en 
eerlijke natuurlijke producten.  

 
! Het nadeel van een supermarkt is dat er heel veel te koop is aan wat GEEN VOEDSEL is. 
! Neem altijd de buitenrand van de supermarkt; daar liggen de verse producten. 
! Koop geen producten met ingrediënten die je niet kent.  
 
Boodschappenlijstje opstellen 
1. Herken het product 
2. Vermijd al het witte (brood, bloem, pasta, koekjes etc). 
3. Voeg kleur aan je maaltijd toe (paprika, biet, pompoen etc). 
4. Neem NIKS met kleurstoffen (koop natuurlijke producten). 
5. Koop geen etiketten.  
 

Etiketten 
Moet je al een etiket lezen dan kan je dit product beter laten liggen. 

 
! De meeste E-nummers zijn zeer slecht voor je, er zijn maar een paar E-nummers die van natuurlijke 

producten afkomstig zijn, zoals luizenbloed.  
o Bedenk wel dat luizenbloed op een bewerkt slecht product zit, zoals op een roze koek.  

 
Ingrediëntenlijst: 
! Kijk altijd onder het kopje Ingrediënten. Dit is iets anders dan het kopje voedingswaarde. 
! Bij Ingrediënten gaat het vaak om het eerste ingrediënt dat je ziet staan, daar bestaat het product 

voornamelijk uit. Vervolgens dat erna er het meeste in voorkomt, enzovoorts.  
 

! Voorbeeld: Ingrediënten: Glucose-fructosestroop, roggebloem, suiker, water, roggemeel, rietsuiker, 
kandijstroop, specerijen en rijstmiddelen.  
ODit is de ingrediëntenlijst van wat een ‘oh zo gezond tussendoortje’ is bij een bekend dieet. Deze 
ingrediëntenlijst is van een ontbijtkoek. De koek bestaat dus al voor de helft uit suiker want daar 
begint het mee en vervolgens zit er nog meer suiker in. (alle schuingedrukte woorden zijn suikers). 

! Het is dus één grote suikerbom, die je bloedsuikerspiegel doet stijgen, je insuline aanmaak doet stijgen; 
het wordt opgeslagen als vet, je bent na het eten van dit goedje doodmoe en het allerergste van alles is 
dat je daarna ook nog honger hebt.  

! Het heeft wel weinig calorieën en het bevat ook geen vet.  
 

Voedingswaardelijst: 
! Veel mensen vergissen zich in de voedingswaardelijst. Hier staat vaak ook het woord suiker in. Als je 

goed oplet en bij de ingrediëntenlijst “Geen suiker” ziet staan, dan staat er in de voedingswaardelijst 
ineens wel het woord suiker. 

! Let op! Staat er in de ingrediëntenlijst geen suiker, dan zit er geen suiker in het product. 
! Koolhydraten bevatten nu eenmaal van zichzelf suikers, vandaar dat in de voedingswaardelijst vaak 

wel onder het kopje koolhydraten staat “waarvan suikers”, dit zijn dus de suikers uit de koolhydraten. 
! Dus let vooral op de ingrediëntenlijst. 
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LET OP!  
 
1. In heel veel goede producten stoppen ze ook suiker. Waarom? Dat mag Joost weten. Van bv. potten 

olijven in de AH bevat alleen de biologische variant geen suiker. Maïs in blik bevat ook vaak veel 
toegevoegde suikers. Dus let hierbij goed op welke je kiest, maar wees gerust, er zijn varianten zonder 
suiker. 
 

2. Het woord biologisch hoeft dus nog niet te zeggen dat er ergens geen suiker aan toegevoegd is, dus let 
hierbij goed op.  

 
 

Je nieuwe voorraadkast 

 
Handig om standaard in huis te hebben. 

o Oliën; olijfolie, koolzaadolie, lijnzaadolie, kokosolie en andere 
plantaardige koudgeperste oliën, biologische roomboter 

o Appelciderazijn; dit wondermiddel zit boordevol voedingsstoffen 
o Sojasaus (liefst biologisch)  
o Noten (amandelen, hazelnoten, paranoten, walnoten, pecannoten etc.) 
o Zaden (lijn-, sesamzaad, pompoen-, zonnebloem-, pijnboompitten) 
o Gedroogd fruit (abrikozen, pruimen, dadels, vijgen, gojibessen) 
o Vijgen en dadelbrood, gezonde fruit/groenten/mueslirepen 
o Bonen (gedroogde die je zelf moet koken (adzukibonen, kikkererwten, 

linzen) of uit een glazenpot  
o Gepelde tomaten uit pak (niet uit blik) 
o Olijven 
o Potje pesto (zelf gemaakt is nog lekkerder) 
o Bevroren groenten en vruchtjes 
o Kruiden en specerijen (Himalayazout, zwarte peper, kaneel, saffraan, 

oregano, Provençaalse kruiden, kurkuma, kerriepoeder, koriander) 
o Plantaardige eiwitten (bonen, linzen, ronde korrelrijst etc.) 
o Kokos cream of –melk 
o Honing, palmsuiker, ahornsiroop 
o Uien 
o Knoflook 
o Thee  
o Granen 
o Notenpasta  
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Brood daar zit NIKS in! 
 
• Brood bestaat voornamelijk uit zetmeel. 
• Zetmeel is een ander woord voor glucosemoleculen en deze kunnen zich met vele duizenden aan 

elkaar rijgen, net zoals wagons een lange trein vormen. 
Wanneer vele duizenden monosachariden zoals glucose (suiker) zich aan elkaar vastzetten, dan krijg je 
lange kettingen van glucosemoleculen " zetmeel dat suiker is. 

o Rijst, aardappelen, pasta en brood zijn allemaal gemaakt van zetmeel (suiker), en bestaan dus 
voornamelijk uit lange ketens van glucosemoleculen (suiker). 

o Dus: Rijst, Aardappelen, Pasta en Brood bestaan vooral uit SUIKERS. 
• STRENG: Kan je moeilijk afvallen of voor diabetespatiënten (of voor iedereen); eet dan zeker voor 8 

weken geen brood of voor onbeperkte duur om je lichaam te detoxen van al het gif dat in het brood 
zit.  

• MINDER STRENG: eet veeeeeel minder brood en pasta etc. Eet het minimaal 1 tot 2 keer per week 
en dan tussen 12:00 en 17:00 (zo eet je het beste in lijn met je lichaam). Voor een bepaalde periode of 
gedurende je hele leven en eet dan alleen maar complexe koolhydraten.  

o Dit is goed voor iedereen! Maar ook als je gewicht wilt verliezen en voor als je gezonder wilt 
leven of het risico op verouderingsziektes wilt doen af laten nemen.   

• Drastische vermindering van aardappelen, brood, pasta en rijst leidt tot; 
o Sterk gewichtsverlies 
o Remt het ontstaan van verschillende verouderingsziekten. 
o Kan ervoor zorgen dat type 2 diabetici veel minder of geen insuline meer hoeven te spuiten. 

 
 

Gevoelig voor tarwe 
Veel mensen zijn gevoelig voor tarwe, meestal gaat het om de eiwitten die in tarwe zitten. Dit wordt dan 
ook wel glutenintolerantie genoemd. Probeer tarwe te vermijden of tarwe af te wisselen met 
zilvervliesrijst, groenten en fruit.  
 
! Je zal afvallen 

 
! Maar ook minder last krijgen van vage klachten als opgeblazen gevoel en gebrek aan concentratie.  
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Calorierestrictie 
•  Bij calorierestrictie eet je ongeveer één vierde minder calorieën dan ‘normaal gezien’ nodig is.  

 
•  Calorierestrictie is de enige methode waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat ze het 

verouderingsproces aanzienlijk kan vertragen.  
 

•  Hierdoor gaat je lichaam over in een soort van energiebesparingstoestand zodat; 
o Minder eiwitten, hormonen en andere stoffen worden aangemaakt; 
o De cellen beter onderhouden worden. 

 
•  Gezonde voeding is een soort van calorierestrictie omdat gezonde voeding:	

o Weinig calorieën en veel nutriënten (vitaminen, mineralen en flavonoïden, antioxidanten) 
bevat;	

o Veel vezels bevat die de maag sneller vullen zodat je minder eet en dus sneller vol zit;	
o Vaak stoffen bevat die het metabolisme sneller doen draaien (zoals EGCG in groene thee, 

omega-3-vetzuren in vis of jodium in zeewier). 
	

•  Door ’s avonds een lichte of geen maaltijd te eten:	
o Wordt de dagelijkse calorie-inname sterk verminderd;	
o Hoeft het lichaam ’s nachts minder energie te investeren in de vertering van je voedsel en 

blijft er meer energie over voor lichamelijke herstelprocessen (rusten);	
o Wordt uit het voedsel gewonnen energie niet meteen opgeslagen in de vorm van vet;	
o Vermindert de kans op terugvloei van maagzuur.  

	
•  Kortom, wie gezond voedsel eet doet automatisch aan een soort van calorierestrictie 

 
•  Het is een misverstand dat een beetje overgewicht gezond is.  
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De regels van het LICHAAM 
In lijn leven met je lichaam 
 
• Het Spijsverteringskanaal wil je zo veel mogelijk filevrij houden. Als je jaren lang ongezond eet 

plakt dit eten aan de wanden van je dikke darm (en niet alleen daar), en kan de zes centimeter brede 
tunnel van je dikke darm zich versmald hebben tot maar enkel millimeters. 

o Dit veroorzaakt een opstopping (een dikke file, een verkeersopstopping) in je 
spijsverteringskanaal. Het voedsel kan niet goed door de darmen heen komen. Echt net zoals 
een file op een hete zomerdag op de Autoroute du Soleil. Het kan niet vooruit of achteruit en 
de bestemming is nog lang niet in zicht.  

o Hierdoor kunnen de belangrijke voedingsstoffen moeilijk de uitgehongerde cellen bereiken 
die om deze voedingsstoffen smeken. Als dit al gebeurt! Want als groenten en fruit te lang 
onderweg zijn, kunnen zij tijdens het wachten in de file nog wel eens in de ingewanden gaan 
rotten.  

o Als je zegt dat groenten en fruit slecht op de maag liggen, dan heb je gewoon last van deze 
file op de route du Soleil, en vaak heb je dan waarschijnlijk ook last van de daarbij behorende 
uitlaatgassen.  
 

• Wat je wil en waar je naar toe moet werken, is dat er geen versmalling meer is in je dikke darm, en dat 
je de volledige zes centimeter brede tunnel van je dikke darm benut. Het rottende voedsel moet eerst 
uit je lichaam. 

o Dit doe je door gezond te eten. Om te beginnen met een goede detox week van goede en 
gezonde groente- en fruitsappen.  
 

• Geef je lichaam wel de TIJD, want het duurt lang voordat je lichaam totaal gezond is. Dit kan wel één 
tot zeven jaar duren want al je cellen in je lichaam vernieuwen zich en na zeven jaar ben je helemaal 
vernieuwd. Dus heb even geduld.  
 

• Een goed begin van de dag is ‘al’ het werk. Wat je de eerste paar uur eet of drinkt nadat je opstaat is 
het allerbelangrijkste. 

o Als je slaapt, ben je aan het vasten, tijdens dit vasten ben je bezig je lichaam te reinigen, deze 
periode van vasten en reinigen, doorbreek je met je eerste maaltijd die je nuttigt op de dag. 
Het maakt niet uit hoe laat je eet, het blijft je ontbijt (ook al is het middag). Het is wel het 
beste om binnen een paar uur na het opstaan te ontbijten anders word je bloedsuikerspiegel 
onprettig laag.  
 

• Bij het opstaan is je lichaam nog steeds bezig met reinigen (opruimen van voedsel). Bij dit reinigen zit 
je lichaam niet echt te wachten op melk, suiker, stroop, deeg, nepvoedsel. Let wel, als je je huis aan het 
schoonmaken bent gooi je immers ook geen motorolie over de vloer om de vloer schoon te krijgen. 
Of wel? 

o Een bakje melk met cruesli of cornflakes, is echt nachtmerrievoedsel voor je spijsvertering. 
Er zijn maar weinig dingen die zo snel roofbouw plegen op je enzymenbankrekening als dit 
(ontbijt) voedsel.  
 

• Wat je nodig hebt in de ochtend is een goede allesreiniger die helpt bij het reinigingsproces van je 
lichaam. 

 
• De eerste vijf a zes uur nadat je bent opgestaan heeft je lichaam alleen maar snel voedsel nodig (wat 

snel door de maag gaat). 
 
o Je hebt iets nodig met een hoog percentage water en wat vol voedingsstoffen zit, en die al 

vooraf door de plant gedeeltelijk zijn verteerd; supervoedsel helpt om de afvalstoffen uit je 
lichaam te spoelen en het tegelijkertijd goed te voeden. 
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o Jawel, je hebt voornamelijk groenten en wat fruit nodig in de ochtend. Groentesap is dus het 
allerbeste wat je in de ochtend kan eten (drinken), het is de allerbeste allesreiniger die er 
bestaat.  

 
 

o Een lege maag is het ideale moment om groentesap te drinken voor je lichaam (al hoef je je 
niet tot dit moment te beperken). Omdat het de beste garantie is voor een goede en vrije 
doorgang naar al je cellen toe. Als sap vrij baan heeft, heb je er het meeste aan. Bovendien 
levert groentesap je lichaam een voorraad enzymen aan om het eten wat volgt goed te kunnen 
verteren.  

! Je enzymenbankrekening wordt zo zeer goed gevuld in plaats van leeg geroofd.  
 
 

Ademhalen 
 

• Doe ademhalingsoefeningen in de ochtend om je lichaam te zuiveren. Adem vier tellen in (met de 
buik naar buiten), houd je adem zestien tellen vast en laat hem dan gedurende acht tellen langzaam 
ontsnappen. Herhaal dit 10x. Doe je aan sport in de ochtend dan is dit niet nodig.  
 

• Herhaal deze oefening nog drie keer over de dag. Dus je doet deze oefening vier keer per dag.  
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De Regels van je Maag 
Veel mensen hebben last van hun maag en zien dit als de gewoonste zaak op een dag. Sommige 
hebben niet eens meer door dat ze maagklachten hebben. Vaak is al door een kleine verandering 
van de manier waarop je eet en drinkt het probleem al te verhelpen. Als je maar weet hoe. Dus 
weet de regels van jouw maag. 

 
• Fruit en groene bladgroenten hoeven nauwelijks verteerd te worden en verlaten de maag dus heel 

snel, gemiddeld ongeveer in een half uur (vlees doet er al vier uur over). 
o Als je zegt dat groenten en fruit slecht op de maag liggen, dan heb je gewoon last van file op 

de route du Soleil (file), en vaak heb je dan waarschijnlijk ook last van de daarbij behorende 
uitlaatgassen. Je dikke darm zit vol of is versmald. 
 

• Drink niet tijdens de maaltijd. Drinken tot wel een half uur voor het eten tot wel drie kwartier tot een 
uur na het eten. Dit om de pH van je maag niet te verdunnen zodat je voedsel goed verteerd kan 
worden door je maag.  
 

• Kauw goed op je eten om de enzymen in je mond vrij te laten komen, waardoor je vertering al goed in 
de mond begint en je maag minder werk hoeft te leveren. (Ja, kauw ook op je groentesap, die heeft 
immers ook enzymen nodig bij het verteren).  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

In deze plantaardige voedingsmiddelen 
zitten extra veel enzymen; 

• olijfolie 
• papaja’s 
• ananassen 
• rauwe honing 
• druiven 
• vijgen 
• bananen 
• kiwi’s 
• mango’s  
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De handleiding van jouw maag 
Je maagdarmstelsel is de controlekamer van je lichaam. Dit stelsel bepaalt wat je absorbeert en wat je moet 
elimineren. Daarom is het zaak om goed de handleiding van dit stelsel te weten. Je maag. 
 

Regel 1. Goed kauwen 
! In je mond begint het traject van de opname van de voedingsstoffen die uiteindelijk nodig zijn voor 

de aanmaak van nieuwe cellen. In je mond begint dus deze celaanmaak.  
! Zoals al eerder gezegd is het menselijk lichaam ontworpen om rauw voedsel te eten, hierdoor is goed 

kauwen noodzakelijk en tevens de enige manier om voedsel zo efficiënt mogelijk af te breken en te 
verteren.  

! Door goed te kauwen belast je je spijsverteringsstelsel minder, waardoor deze minder energie van je 
vergt.  

! Ook heb je het beter door als je genoeg hebt gegeten. 
! Door te kauwen komen in je mond enzymen vrij (in je speeksel), die het noodzakelijke voorwerk 

doen en het voedsel al in je mond beginnen af te breken. 
! Zonder een goede afbraak (in de mond en maag) is er geen goede vertering en zonder een goede 

vertering kunnen de voedingsstoffen niet optimaal of zelfs helemaal niet opgenomen worden.  
! Dit heeft als gevolg dat je last krijgt van allemaal kwaaltjes (overgewicht, geen energie, haaruitval, 

droge huid, stemmingswisselingen enz). Dit begint dus allemaal al bij goed te kauwen.  
! Hoe? Eet je voedsel rauw of gestoomd. Door je voedsel te koken, gaan bijna alle vitaminen en 

mineralen verloren uit het eten en de aanwezige enzymen in het voedsel worden vernietigd.  
! Kauwen. Kauw iedere hap minstens twintig keer. Als je je voedsel rauw eet dan hoef je hier niet 

eens over na te denken en gaat dat automatisch. 
 

Regel 2. Neem je tijd 
! Doe het rustig aan, neem de tijd en geniet van je eten. 
! Langzaam eten is ook een geweldig gereedschap in de strijd tegen de kilo’s. 
! Je eet ook veel minder, je verteert je voedsel beter, je neemt meer voedingsstoffen op, je houdt meer 

energie over en je voelt je fitter en gezonder.  
! Door regel 1 niet op te volgen (je voedsel kauwen), krijgen je hersenen geen tijd om de 

verzadigingshormonen aan te maken die het signaal naar de hersenen sturen die zeggen dat je vol zit. 
a. Snelle eters eten dus altijd meer dan langzame eters. 

! Snel eten levert ook stress op, niet alleen voor jezelf maar ook voor je spijsvertering en dat kan 
desastreus zijn. 

b. Ons lichaam werkt nog steeds als die van een oermens, zo gaat je lichaam ook nog steeds om 
met stress, in geval van nood moet je meteen weg kunnen rennen en moet je kunnen 
reageren, bv. als je door een tijger achterna wordt gezeten.  

c. Gelukkig lopen er nu geen tijgers meer in het wild rond die ons als een lekker hapje zien. 
d. Stress geeft alleen wel hetzelfde signaal af aan je lichaam, het moet reageren om te overleven. 

 
Belangrijk; 
! Bij stress stopt je lichaam met verteren omdat het zijn energie op iets anders moet richten (zoals 

rennen voor de tijger). 
! Als je dus gehaast of geïrriteerd aan het eten bent, werkt je spijsvertering niet, en kan dit tot 

spijsverteringsproblemen leiden. 
! Het grote gevolg hiervan is dat je minder voedingsstoffen kunt opnemen.  
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Hoe? Ga zitten, relax en geef je eten de tijd en aandacht die het verdient. 
! Wees nieuwsgierig naar je eten 
! Heb aandacht voor wat je eet 
! Proef wat je eet, achterhaal elke smaak in je mond 
! Eet bewust; proef wat je eet, geniet van de smaak in je mond, concentreer je op de textuur van het 

eten in je mond, geniet van de kleuren van het voedsel op je bord. 
! Waardeer wat je eet. 
! Leg bij elke hap je vork, lepel, mes neer. 
! Uitzicht op de natuur werkt kalmerend (en niet een natuurfilm) 
! Maak het interessant en neem je tijd 

 
DOE NIET; 
! Snel eten, staand of zittend 
! Voor de tv,  met een boek, telefoon, computer of wat dan ook (speelgoed bij kinderen) 
! Vermijd verhitte discussies met je tafelpartner. 
! Niet snel je lunch onder je neus schuiven achter je computer, tijdens telefoneren op het werk.  
! Etc. eet rustig 

 

! Het wordt echt een vanzelfsprekendheid; op een gegeven moment heb je niet eens meer door dat je 
op een rustige, relaxte en genietende manier eet.  

! Op deze manier geef je je lichaam bij iedere maaltijd de gelegenheid te doen waar het voor gemaakt is: 
Verwerken, Verteren, Opnemen en jou precies vertellen wanneer jij Genoeg hebt gegeten.  

 

Regel 3. Matig drinken tijdens het eten 
! Drinken tijdens het eten gaat regelrecht TEGEN de wetten van je maag in. 
! Een gezonde maag heeft een pH-waarde van 1 en 2 (extreem zuur). 
! Het voedsel dat in de maag komt mengt zich met dit maagzuur en wordt hierdoor afgebroken. 
! Het is de bedoeling dat het voedsel lang genoeg in je maag blijft om voldoende verteerd te worden en 

in die toestand naar je dunne darm doorgesluisd te worden.  
! Pas wanneer je maag een pH-waarde van 5,5 heeft bereikt (en je eten dus voldoende is afgebroken), 

opent je maag zich en laat zij het voedsel door naar je dunne darm. 
! Hierna begint het uiterst belangrijke opnameproces van voedingsstoffen in je dunne darm. 

 

Wat doet vocht dan met je maag?  
! 1. Het verdunt je maagzuur, hierdoor wordt je voedsel niet goed afgebroken. 
! 2. De pH-waarde van 5,5 bereikt je maag veel te vroeg en opent dus ook veel te vroeg, waardoor zij je 

eten te vroeg naar je dunne darm stuurt. 
e. Hierdoor komen er veel te grote brokken eten in je dunne darm terecht, die kan hier 

vervolgens niks mee; je dunne darm kan hier geen voedingsstoffen uithalen om naar je cellen 
te sturen. Je verspilt zo dus belangrijke voedingsstoffen die je hard nodig hebt.  

f. Het gaat dus bij wijze van spreken regelrecht van de mond naar de pot zonder dat het 
gebruikt wordt.  

 

Wat moet je dan wel doen?  
! 30 min voor de maaltijd niks meer drinken. 
! 1,5 uur na de maaltijd pas weer beginnen met drinken. 

g. Een klein glaasje water dat je met kleine slokjes verdeelt over de maaltijd en rustig leegdrinkt 
is niet zo heel erg. 

h. Dit vocht mengt zich dan met het voedsel en je enzymen breken deze voedselpap zeer 
efficiënt af. 

i. Een heel klein beetje vocht (water) is zelfs beter dan geen. (niet meer dan 120ml) 
 

! Wat kun je drinken en wat niet? 
j. Drink alleen water. 
k. Ja, dus geen wijn, koffie, frisdrank, ranja etc. Alleen WATER. 
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Regel 4. Fruit als tussendoortje 
! Ook al helpt fruit het ijzer in vlees veel beter op te nemen, toch is het niet verstandig om fruit tijdens 

of na de maaltijd te nuttigen. 
 

! Fruit doet er 20 min over om verteerd te worden en je maag te verlaten, terwijl vlees er 4 uur over 
doet. 
 

! Voor sommige mensen (en zeker voor diegene met maagproblemen), is het voor de maag een stuk 
makkelijker om fruit en vlees gescheiden van elkaar te eten. 
 

! Terwijl het vlees 4 uur in je maag ligt te verteren en jij na het eten wat fruit eet, gaat dit fruit niet door 
de maag en ligt het te wachten totdat het aan de beurt is. 

l. Tijdens het wachten in je warme maag, wordt je stukje fruit (over)rijp, net zoals fruit op een 
warme zomerdag op je fruitschaal en dit gaat uiteindelijk rotten.  

m. Dit rotten gebeurt dus ook in je maag met het stuk fruit. Het gaat fermenteren (overrijp 
worden en rotten).  

n. Sommige mensen hebben hier totaal geen last van, maar de meeste mensen hebben hier wel 
last van en krijgen hiervan een opgeblazen gevoel, winderigheid en maagklachten.  
 

Wat moet je dan wel doen?  
! Eet fruit ongeveer 1,5 a 2 uur na het eten. 
! Fruit is een geweldig tussendoortje. 
! Bij uitzondering fermenteren appels niet onmiddellijk, deze kan je wel gebruiken als een heerlijk toetje 

(zie recepten voor appelpuree). 
 

Heb jij een zwakke maagwerking? 
! Als je na een maaltijd onbedwingbare behoefte hebt om een glas water of iets anders te drinken, dan 

kan dit duiden op een zwakke maagwerking. 
 

! Symptomen zijn boeren, winderigheid en een opgeblazen buik na een maaltijd. (dit kan ook duiden op 
een verstoorde darmflora) 
 

! In het geval van een zwakke maagwerking, zul je ook moeite hebben met het verteren van rauwe 
groenten, terwijl jij dit juist hard nodig hebt. 
 

! Wat kan je doen? Je maag heropbouwen…  
! Drink elke dag een glas groentesap. Start in het begin met verdunde sap. Van 80% verdund; verdun 

het elke dag minder totdat je 100% onverdund sap hebt. 
 
• Hierdoor wordt je maag sterk genoeg om weer goed je eten te kunnen verteren. Meerdere 

groentesappen per dag drinken, is zeker goed om te doen, maar 1 sapje per dag moet je zeker 
nemen. 
 

• Hoe moeilijker je maag is, hoe belangrijker het is om deze handleiding van je maag goed te 
volgen. 
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Neem gewoon een gember shot!!! 
De gemberwortel is net als knoflook een antibioticum voor je lichaam. 

Gember is een natuurlijke ontstekingsremmer, en zit vol met vitamine C maar bevat ook veel 
mineralen als koper, kalium, natrium, ijzer, calcium, zink, fosfor en magnesium.  

 
• Een halve appel, een stukje gember (1cm of meer), en juice… Dit is je gembershot. 

o Bouw langzaam de hoeveelheid gember op 
• Kook met verse gember of eet gewoon elke dag een stukje gember. 

 
• Gember is goed voor; 

o Je maag, ook al verwacht je het niet maar gember verzacht de maag. 
o Het verzacht je maagwand tegen alcohol, pijnstiller zoals ibuprofen 
o Daarnaast helpt het tegen allergieën en astma 
o Is het pijnstillend 
o Helpt tegen parasieten 
o Stimuleert de spijsvertering 
o Gember helpt tegen reisziekte 
o Het voorkomt de vorming van bloedpropjes 
o Het verlaagt slechte cholesterol 

 
PS bewaar een gemberwortel buiten de koelkast 

 

KOOL is goed voor de maag 
Kool is enorm rijk aan bètacaroteen, foliumzuur en vitamine C.  

Deze sappen komen het beste vrij als je sap maakt van de kool. Kool is een 
goede bron van het aminozuur glutamine wat de antimaagzwerenmacht  

van de natuur is. 
 

In een wetenschappelijk onderzoek onder 65 patiënten met maagzweren die 
drie weken lang niets anders dronken dan kool-, selderij- en wortelsap 

waren er 63 van de 65 patiënten volledig genezen en vertoonden de andere 
twee nog nauwelijks symptomen. 

 
Aloe vera is een natuurlijk laxeermiddel maar is ook gelijkertijd helend voor je maag en 
spijsverteringsstelsel.  
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Even naar de WC 
Even lekker naar de wc gaan is niet voor iedereen zo gewoon als dat is voor de meeste mensen. Een 
gezond mens zou gemiddeld tussen de 2 a 3 keer per dag een bezoekje aan de wc moeten brengen (en dat 
is niet voor een plasje). Zodra je wat eet moet het er ook weer uit. Van het moment dat voedsel in je 
mond gaat doet het er 18 uur over om eruit te komen. Alles wat na deze tijd hardnekkig blijft zitten, 
veroorzaakt verstopping. Door genoeg vezels uit groenten en fruit te eten ga je beter en makkelijker naar 
de wc, de vezels drukken je ontlasting naar de uitgang.  
 
• Langdurige verstopping kan de volgende symptomen veroorzaken; 

 
o Opgeblazen gevoel 
o Allergieën 
o Moeheid 
o Concentratieverlies 
o Hoofdpijn 
o Overgewicht 
o Slecht ruikende adem 
o Eczeem 
o Vreetbuien 
o Slecht ruikende lichaamgeur 
o Winderigheid 
o Gesprongen bloedvaatjes (aambeien) 
o Donkere kringen onder je ogen 
o Gewrichtspijn 

 
• Om dit te voorkomen moet er meer gepoept worden!!! 

Meer poepen doe je zo!!! 
• Bij opstaan drink een groot glas lauw water met citroen, dit zet je darmen in beweging. Drink 

de rest van de dag ook genoeg water het liefst lauw. 
 

• Drink voldoende water over de dag. Kom zeker aan de 1,5 a 2 liter water per dag. 
 

• Masseer je buik terwijl je je eerste glas water drinkt. Doe dit met de klok mee en niet te hard. 
Laat je darmen rustig wakker worden en in beweging komen.  
 

• Drink groentesap in de Ochtend; dit is de allerbeste manier om je een regelmatige en goede 
stoelgang te bezorgen. Na je glas water brengt deze groentesap je darmen onmiddellijk aan de 
gang. 
 

• Eet veel vezels de gehele dag. Denk aan minstens zes tot acht porties groenten en fruit per 
dag. 
 

• Loop ten minste een half uur per dag in een flink tempo. In het hoge tempo zet je je 
darmen in voelbare goede beweging. Een combinatie van voldoende vezels, water en beweging 
zet zelfs de meest koppige darmen in beweging. 
 

• Geef ze olie. Geef je darmen wat (gebroken) lijnzaadolie. Dit kan je over je salade doen of 
door je groentesap of over iets anders. Dit helpt je ontlasting zachter te maken zodat het beter 
kan glijden. 
 

• Train je darmen. Je kan je darmen trainen op de tijdstippen dat jij naar de wc wilt en kan 
gaan. Dit doe je door de bovengenoemde tips. 
 

• Negeer aandrang NOOIT 
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Als dit allemaal niet helpt. 
• Probeer dan een natuurlijk laxeermiddel. Aloe vera is een natuurlijk laxeermiddel en is 

gelijkertijd helend voor je maag en spijsverteringsstelsel.  
 

• Neem ‘happy’ bacteriën. Neem dagelijks een probiotica supplement. 
o Dit is niet alleen goed voor als je niet naar de wc kan. 2 a 3 keer per jaar een 

onderhoudsbeurtje voor je darmen kan iedereen wel gebruiken. 
o Moet je onverwachts toch aan een antibioticakuur? Neem dan altijd wat extra vitamine 

C, en na de antibioticakuur een probiotica kuur. Dit houdt in: 1 potje pillen, 2 pillen per 
dag totdat het potje op is. Je hebt goede van Orthica, Solgar en van Golden Naturals. 
Let op! Hoe meer bacteriën in het pilletje hoe beter.  

! Neem de pillen voor het slapen gaan in op een nuchtere maag. Het beste is om 
het poeder uit het omhulsel te halen en het poeder in water te doen en dan op 
te drinken. Zo kan het het beste worden opgenomen.  

! Antibiotica doodt niet alleen de slechte bacteriën maar ook de goede, het doodt 
dus eigenlijk alle bacteriën. Je lichaam kan na een antibioticakuur deze goede 
bacteriën zelf weer aanmaken, maar dat duurt heel erg lang. Met een probiotica 
kuur help je je lichaam heel erg. Het zal je zeer dankbaar zijn.  
 

Wat werkt het poepen TEGEN. 
• Junkfood en nepvoedsel 
• Koffie 

 
• (gesmolten) kaas 
• Frisdrank 

 
• IJzersupplementen 
• Te weinig vezels eten (en het eten van witbrood, witte pasta en witte rijst: zij maken het je 

lichaam alleen maar lastiger) 
 

• Pijnstillers, antidepressiva en andere medicijnen 
• Langdurig gebruik van laxeermiddelen 
• Zwangerschap 

 
• Schildklierproblemen 
• Magnesiumtekort 

 
• Stress 
• Depressie  
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Fruit  
Het is best wel zwart-wit: laat de rotzooi voor wat het is en haal uw gezonde suikers en vetten uit 
groenten en fruit.  

 
•  Fruit veroorzaakt in de meeste gevallen GEEN suikerpiek. (sommige hele zoete fruitsoorten kunnen 

dit effect wel geven bij sommige mensen, het gaat vaak wel gepaard met wat ze ervoor hebben 
gegeten). 

•  Toch is het verstandig om je fruit te ‘eten’ in plaats van ze te sappen, in verband met je 
bloedsuikerspiegel omdat er in fruit vezels zitten die er voor zorgen dat je bloedsuikerspiegel laag 
blijft. In fruit zitten gezonde suikers, toch kunnen deze suikers je bloedsuikerspiegel doen stijgen. 
Door de vezels in de vrucht gebeurt dit nauwelijks tot niet. Echter hebben veel mensen geen last van 
de suikers in fruit. Mensen met diabetes zeker opletten dat ze voldoende vezels eten bij het eten van 
fruit: 

•  Dit, omdat er gezonde suikers zitten in fruit en die doen je bloedsuikerspiegel stijgen. Door de vezels 
gebeurt dit in veel mindere mate. Echter hebben heel veel mensen hier geen last van, let wel op dus 
als je diabetes hebt.  

•  Ellaginezuur is een zuur dat je huid jong houdt door de afname van het bindweefsel tegen te gaan, 
waardoor de huid soepeler en elastischer blijft.  

o Ellaginezuur remt ook veroudering van de huid door het DNA in de huidcellen tegen 
zonlicht te beschermen en door de proteïnases af te remmen. 

o Proteïnases zijn eiwitten die het collageen en de elastine in de huid afbreken (waardoor de 
huid minder soepel en meer rimpelig wordt).  

o Collageen = is een lijmvormend eiwit dat zeer belangrijk is voor het bindweefsel in het 
lichaam. 

•  Een heel lang verhaal maar dit zuur zit dus in Fruit en vooral in Frambozen, Aardbeien, Bosbessen en 
Granaatappels. (dus genieten maar van een jong huidje).  

o Duur? Koop ze ingevroren deze zijn vaak goedkoper en bevatten nog voldoende vitaminen 
en mineralen, want bij invriezen verliest het maar 5% van de vitaminen en mineralen. 

•  Fruit is behalve voor de huid ook heel erg goed voor je bloedvaten. 
•  Je ogen zijn de spiegel van je ziel en je huid is de spiegel van je bloedvaten. Een gezonde huid 

betekent vaak ook dat je bloedvaten gezond zijn.  
•  Fruit heeft een zeer positief effect op de hersenen, dan moet je vooral denken aan blauw en rood fruit 

zoals; aardbeien, frambozen, veenbessen, blauwe bessen, bosbessen, bramen.  
•  Fruit is overal goed voor "  eet dagelijks voldoende fruit; dit vermindert algemene sterfte, remt 

huidveroudering, houdt je bloedvaten gezond, vermindert de kans op de ziekte van Alzheimer en 
algemene cognitieve aftakeling.  

•  Groenten en fruit bevatten natuurlijke vetten. 
•  Fruit en groenten is het beste om vers te eten omdat er zo de meeste vitaminen en mineralen 

bevatten. Want zij zijn al gedeeltelijk door de plant of boom verteerd en zal het 
lichaamsreinigingsproces niet belemmeren. (kies wel voor een makkelijk verteerbare groente) 
 

Groenten 
•  Elke dag groenten eten zorgt voor de helft minder kans op een oogziekte op latere leeftijd.  
•  Vrouwen die per maand minstens 1 kilo broccoli aten, hadden in een onderzoek 40% minder risico 

op borstkanker dan degene die dit niet deden. (krijg je nou geen kilo broccoli weg, sap ze dan; dit is 
zelfs nog beter voor je verteringssysteem ook). 

•  Eet je als vrouw minstens 3 keer per week een tomaat dan heb je 70% minder kans op eierstokkanker. 
o Met andere woorden groenten is heel gezond en goed voor je.  

•  Groente vormt en zou de basis van elk gezond leven moeten zijn. 
•  Groente moet de basis zijn van elke maaltijd (ja, ook bij het ontbijt) 
•  Groenten bevatten heel veel vezels, vetten en ook proteïnen. Hierdoor vullen groenten sneller je maag 

en eet je veel minder. 
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•  Wie gezond eet, voelt zich sneller verzadigd, hoewel die personen juist minder calorieën eten. 

 
Noten 
•  Zitten vol vetten, en daarom zeggen mensen dat je van noten dik wordt, wat onzin is. 

 
•  Natuurlijk als je te veel noten eet krijg je heel veel calorieën binnen en is het niet goed voor je en kan 

je dik worden, maar dit is met alles waar je “te” voorzet.  
 

•  Noten bestaan uit heel veel gezonde vetten. 
 

•  Walnoten zijn zelfs de grootste plantaardige bron van omega-3-vetzuren. 
o Van omega-3 is bekend dat je er zelfs van afvalt in plaats van aankomt. 

 
•  Net zoals bij veel groenten en fruit zitten bij noten de meeste voedingsstoffen in de schil, koop 

daarom altijd noten met de schil en ongebrande, want bij verhitting raakt voedsel zijn voedingsstoffen 
kwijt en bij noten dus ook. Dus koop je noten naturel. 

o  (LET OP! Vraag er duidelijk om want anders krijg je ongezouten noten en die zijn nog 
steeds gebrand). 
 

•  Eet elke dag een handvol noten (walnoten). 
 

Gezonde voeding zorgt ervoor: 

•  Dat je zo lang mogelijk gezond blijft leven; 
 

•  Dat je leven gezond en gelukkig is;  
 

•  Het vermindert niet alleen de kans op chronische ziekten in de toekomst, maar geeft op het moment 
zelf ook meer: 

o Energie, 
o Scherpere concentratie, 
o Beter gemoedstoestand, 
o Ondernemingslust etc.  

 
•  Betere smaaksensaties, je gaat ineens zalm zout vinden (door het toegevoegde zout), fruit als zeer zoet 

ervaren enz; 
 

•  Heel wat minder verouderingsziekten, zoals prostaatkanker, hart en vaatziekten, alzheimer etc.  
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Hoe moet het dan WEL??? 
Eet echt levend voedsel uit de natuur, dat is puur & eerlijk voedsel. Heeft het voedsel geleefd; denk aan 
een dier of plant, dan is het voedsel goed voor jouw lichaam. Herken jij het voedsel met je eigen ogen dan 
herkent jouw lichaam het voedsel ook, en kan het jou alles geven wat je nodig hebt: energie, gezondheid, 
plezier etc.  

 
Hoe moet het NIET 
In het kort. 
1. Elimineer geen voedselgroep 
2. Volg geen dieet 
3. Tel geen calorieën 
4. Calorieën maken je niet dik 
5. Eet genoeg calorieën op een dag 
6. Eet geen bewerkt, gefabriceerd nepvoedsel. 

Hoe moet het WEL 
In het kort. 

1. Houd je bloedsuiker in balans 
2. Voeg alle voedingsgroepen toe aan elke  

maaltijd en varieer met je ingrediënten. 
3. Eet frequenter per dag en kleine porties 
4. Bewegen: leidt een actief leven en verhoog je 

hartslag minimaal met 30 minuten per dag.  
Voedselgroepen zijn: 

water, koolhydraten, eiwitten en vetten 
 

1. Houd je bloedsuiker in balans.  
! Zorg ervoor dat je bloedsuikerspiegel niet fluctueert. 
! Alles wat binnenkomt in je lichaam wordt omgezet in suiker (glucose). 
! Deze suiker is jouw BRANDSTOF (jouw energie). 
! De glucose gaat naar jouw bloedbaan en deze transporteert het naar jouw cellen. In jouw cellen wordt deze 

glucose opgeslagen en gebruikt. (dit is jouw energie). 
Glucose" bloedbaan"cellen" opgeslagen"gebruikt. 

! Gebeurt deze omzet te snel door te veel verkeerde suikers te eten of door te veel te eten, dan schiet je 
glucosegehalte naar een te hoog niveau. 

Glucose TE HOOG" te veel suiker in bloedbaan"komt er insuline vrij*" overschot 
wordt opgeslagen als vet* 
• Insuline is nodig om je bloed te normaliseren, in balans te brengen, dit doet de stof 

door de suikers uit je bloedbaan te halen. 
• Dit overschot aan suikers wordt in je lichaam opgeslagen als vet, hier word je dik 

van.  
! Insuline: stimuleert feitelijk jouw vetopslag en het verhindert het afbreken van jouw oude vet.  
! Vermindering van suiker"minder insuline"  is GEWICHT VERLIEZEN 
! Factoren die je bloedsuiker negatief beïnvloeden zijn slechte suikers, nepvoedsel en externe 

factoren zoals: simpele koolhydraten (zoals koekjes, brood) maar ook stress, cafeïne en nicotine (van 
sigaretten).  

 
2. Evenwicht en variatie.  
! Een goed gebalanceerde maaltijd bestaat uit vier voedselgroepen.  

Water"koolhydraten"eiwitten"vetten 
! Zorg dat elke maaltijd deze vier elementen bevat, hierdoor blijft je bloedsuikerspiegel in balans en 

schiet het niet omhoog, waardoor je je na een maaltijd verzadigd voelt (geen hongergevoel). 
! Zorg ervoor dat je eiwitten compleet zijn (compleet betekent dat ze de juiste essentiële aminozuren 

bevatten). Zoals de dierlijke eiwitten of de plantaardige eiwitten. 
! Noten en zaden remmen je suiker enorm (mocht je toch last krijgen van een suikerpiek). 
! LET OP!!! Eet niet te veel en grote porties eiwitten (dierlijke maar ook plantaardige eiwitten), eiwitten 

zijn een grote belasting voor je nieren, eiwitten kunnen je lichaam verzuren en dit kan leiden tot 
botontkalking. 
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! Eet minimaal 2 porties plantaardige eiwitten per dag (bonen, linzen, quinoa, erwten, groenten etc.). 
! 1 portie dierlijke eiwitten per dag, liever om de dag (vis, vlees, ei) of om de twee dagen. 
! Varieer met je ingrediënten, blijf je lichaam verrassen. Eet niet elke dag hetzelfde ook niet bij je 

ontbijt.  
! Water haal je ook uit je groenten en fruit. 
 
3. Eet frequenter en dan bescheiden porties op een dag. 
! Dit om je bloedsuikerspiegel in balans te houden. 
! Hierdoor krijg je over de gehele dag meer energie, een beter humeur en een betere concentratie.  
! Eet om de twee uur. 
! Eet je porties klein, zoals ter grootte van een ontbijtbord.  

 
4. Bewegen, bewegen, bewegen, bewegen.  
! Fysiek actief bezig zijn (zoals de mensen vroeger deden) fungeert als ‘startknop’ van een systeem dat 

je ‘trek’ naar eten onder controle houdt. 
! Beweging stelt je lichamelijke mechanisme in werking dat honger afstemt op de behoeften van je 

lichaam. 
! Beweging zorgt ervoor dat wat je eet langzamer verteerd wordt en daardoor langer ‘voelbaar’ blijft. 

Bv. als je zittend werk doet, blijf je vaak ongemerkt de hele dag door knagen. 
! Bewegen heeft ook een zeer positief effect op je stofwisseling. Het is een misvatting dat de calorieën 

die je tijdens het sporten zelf verbrandt voor gewichtsverlies zouden zorgen. 
! Calorieën ‘verlies winst’ zit ‘m in de langdurig verhoogde stofwisseling die beweging je geeft en de 

cumulatieve verbranding die daaruit voortkomt. 
! Ook tijdens de uren na het sporten blijft je stofwisseling verhoogd en blijf je dus harder doorgaan met 

verbranden. 
! Het hebben van spieren zorgt ook voor een hogere verbranding. 
! Spieren verbranden meer calorieën dan vet. 
! Regelmatig sporten zorgt ervoor dat je continu meer calorieën verbruikt. 
! Sporten in de buitenlucht spoort je stofwisseling nog meer aan. 
! Actief bezig zijn en minimaal 30 min per dag je hartslag verhogen volstaat al. 

 
De combinatie van een uitgekiend voedingspatroon en regelmatig 

bewegen is zeer effectief voor een gezond en gelukkig leven. 
 

Doe dit allemaal en je overgewicht verdwijnt en een goede gezondheid 
komt te voorschijn. 

 
Actiever leven: 

! Neem vaker de fiets 
! Neem een stappenteller en loop 10.000 stappen  
! Neem de trap in plaats van de lift 
! Loop naar het kopieerapparaat. 
! Stap minder vaak in de auto. 
! Maak grote wandelingen. 
! Ga bij een sportgroepje 
! Zoek een sport buddy. 
! Doe mee aan een bootcamp of een leuk groepslesje 
! Sport thuis 
! Sport buiten bij jou in de beurt 
! Zoek op internet naar sportoefeningen 
! Etc. (wil je hier meer over weten, vraag het dan aan mij)  
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Je verbranding versnellen 
Voor de echte fanatiekelingen zijn er nog een paar kleine trucs die je kunt toepassen om je 
verbrandingsoven op de hoogste stand te zetten. De ‘turbo boost button’ voor je vetverbranding.  
 
1. Ga direct na het opstaan 20 min hardlopen. 

 
2. Lach je slank. 

 
3. Drink natuurlijke groene thee. 

 
4. Neem een multivitamine. 

 
5. Gooi lekker veel kruiden door je eten, zoals chilipeper. 

 
6. Ga naar de sauna. 

 
7. Bij behoefte aan zoet, ga een frisse neus halen en doe je ademhalingsoefeningen. 

 
8. Drink voldoende water. 

 
9. Eet bonen. Dit is het echte geheim tegen de kilo’s. Eet minimaal één portie per dag. Ze zitten vol 

vezels, het is een plantaardige eiwit, ze verlagen je cholesterol, ze ontgiften, en het stimuleert je 
vetverbranding, verhoogt je metabolisme, ontdoet je lichaam van overtollig vocht.  
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Light producten 
Ik ga hier niet heel erg diep op in, dit omdat het gewoon heel erg slecht is. Neem het niet, koop het ook 
niet, heel simpel. 0% suiker betekent heel veel ongezonde vetten en 0% vet betekent heel veel suiker. 
Light producten zijn producten waar het meeste mee is bemoeid, geknoeid en bewerkt in een fabriekshal 
of laboratorium met mensen in grote witte pakken met maskers op. 

 
! Light producten maken je niet alleen maar dikker, het rooft je van jouw kostbare tijd die je hebt. 

o Ze roven tijd van je organen om deze troep te kunnen verwerken in je lichaam. Hierdoor 
hebben je organen geen tijd over om aan het werk te gaan om jou gezond te maken of je 
energie te geven. 
 

! Bv. aspartaam is een populair goedje (een kunstmatige zoetstof) die ze in light frisdrank stoppen en 
het is bewezen dat je lever het niet goed aankan om dit stofje te verwerken. Wat het nog erger maakt 
is dat het je hele zenuwstelsel kapot maakt. 
  

! Zoals al eerder gezegd zijn Light producten dikmakers. Ze worden vaak juist vol suiker en zout 
gestopt om ze zonder vet eetbaar te krijgen. (En je lichaam maakt van suiker vet aan). 
 

! Vetvrij eten maakt je dan ook nog eens verschrikkelijk hongerig waardoor je vaak de hele dag alleen 
nog maar aan eten kunt denken. 
 

! Hoe lighter je eet, hoe meer je eet. 
 
Niet dikker worden 
! Echt voedsel en volvette ‘goede’ vetten zijn de manier om veilig op gewicht te blijven of je kilo’s te 

verliezen. 
! Goede vetten houden je slank doordat ze maaltijden langer in je maag houden, waardoor je langer 

‘vol’ zit.  
 

Dus kies nooit voor light. Hoe gek het ook klinkt: ‘gewone’ cola is dus beter dan 
light cola. Maar cola en frisdrank zijn zeer slecht voor je gezondheid.  

 
 

Het etiket zegt           
 

Dat betekent / er is aan toegevoegd 

0% vet Extra veel suiker toegevoegd om het op smaak te krijgen 
0% suiker Dus extra veel zoetstoffen 
100%  natuurlijk Zo natuurlijk als de fabrikant het kan maken (nauwelijks dus) 
Minder suiker               Suiker toegevoegd 
Minder zout Zout toegevoegd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

GezondBegin; 070 44 43 524, janneke@gezondbegin.nu, www.gezondbegin.nu,  
Scheveningseweg 367, 2584 AA  Scheveningen 

 

27 

Luister naar je lichaam  
 

Na het eten van ‘ECHT’ en natuurlijk voedsel 
voel je je; 

Na het eten van nepvoedsel voel je je; 
(na de initiële suikerpiek) 

• Energiek 
• Creatief en scherp van geest 
• Vitaal en je hebt zin om iets ‘te doen’   

(zin in het leven) 
• Blij en zonder stress 

• Sloom, lethargisch 
• Ongeconcentreerd, alsof je ‘watten in je 

hoofd’ hebt 
• Opgeblazen, ongemakkelijk of winderig 
• Kribbig 
• Steeds maar weer zoekende naar iets zoets 

Voordelen van natuurlijk voedsel op de lange 
termijn; 

Nadelen van nepvoedsel op de lange termijn; 

• Gezond hart 
• Verbeterde vruchtbaarheid en een 

verhoogde seksdrive 
• Een stralende huid, haar en nagels 
• Langer een jonger uiterlijk (en innerlijk) 
• Een optimale werking van stoffen die je 

bloedvaten schoonhouden, je cholesterol 
verlagen en de druk op je bloedvaten 
verminderen door ze soepel te houden 

• Hoofdpijnen en astma-aanvallen 
voorkomen 

• Bacteriën en virussen worden aangevallen 
en onschadelijk gemaakt (het krijgen van 
een goed immuunsysteem) 

• Verkoudheden en griep worden 
voorkomen door eigen ‘gevechtscellen’ te 
produceren 

• Het aanmaken van stoffen die 
gewrichtspijn tegengaan.  

• Overgewicht (waar je ook moeilijk vanaf 
komt) 

• Permanent ‘niet lekker in je vel zitten’  
• Altijd moe zijn of weinig zin hebben om 

dingen te ondernemen 
• Minder tot geen zin in seks hebben 
• Een zwakker immuunsysteem (vaak 

verkouden en erger) 
• Ongezond ogende huid (grauw), haar 

(geen glans), nagels (broze nagels) 
• Verminderde vruchtbaarheid 
• Hoofdpijn of astma-aanvallen 
• Versneld ouder worden, zowel uiterlijk als 

innerlijk 
• Een opbouw van afvalstoffen in je lichaam 
• Een wildgroei van de Candida albicans-

schimmel in de darmen 
• Een verergering van ontstekingspijnen 
• Een versmalling en verharding van je 

bloedvaten (dus bloedpropvorming)  
• En nog heel veel meer.  
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Luisteren 
De mens is door de drukte van deze tijd, vergeten om te luisteren naar zijn eigen lichaam. Jouw lichaam 
geeft jou signalen om je te vertellen dat wat je eet goed of slecht voor je is. Ga dus terug naar de oertijd 
en luister naar je lijf.  

 
! Signalen kunnen zijn:  

o Boeren 
o Winden 
o After dinner dip 
o Hoofdpijn 
o Moe 
o Opgeblazen gevoel 
o Prikkelbaar 
o En nog veel meer van dit soort vage klachten.  

 
! Al deze klachten hebben te maken met je voeding, je lichaam hoort deze klachten niet te hebben. 

 
! Begin elke dag op nieuw. Elke ochtend ben je weer schoon en gereinigd. Begin vanaf dat moment te 

voelen.  
 

! Begin met je spijsvertering rustig op gang te brengen, kies voor een ontbijt dat past bij je 
hongergevoel (niveau). Eet niet uit gewoonte. 
 

! Wurg geen eten naar binnen als je geen honger hebt. Eet dan iets kleins bv. een appel met wat 
amandelen. 

 
Luisteren 
1. Begin met een appel of groentesap als ontbijt, en voel 

daarna wat je nog meer nodig hebt.  
Doe dit ook met je lunch en avondeten.  

2. Kies voor natuurlijke producten.  
3. Stop met eten als je voor 70% a 80% vol zit. 

Overeet je zelf dus niet. Het duurt ongeveer 20 min. voor 
je het verzadigde gevoel door krijgt. 

4. Voel, voel en voel. Luister naar je lichaam en voel wat het 
eten met je doet.  

 
! Na een poosje zo te hebben gegeten is je lichaam helemaal opgeschoond en functioneert het zoals het 

moet doen; effectief en gezondheidsbevorderend. 
 

! Probeer dan nu eens iets slechts te eten en voel wat er gebeurt met je lichaam. 
o Hoe voel je je nu? 
o Nu weet je precies hoe jouw radar werkt, luister naar deze radar en vergeet hem niet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GezondBegin; 070 44 43 524, janneke@gezondbegin.nu, www.gezondbegin.nu,  
Scheveningseweg 367, 2584 AA  Scheveningen 

 

29 

Melk de slechte motor 
• Zuivel is volledig vervangbaar door calciumsupplementen en vitamine D. 

 
• Waar haal je dan je Calcium vandaan? Uit je GROENTEN. Het zit er vol mee (vooral groene 

groenten). 
 

• De mens is evolutionair niet gemaakt om melkproducten te verteren. 
 

• Melk is dus slecht voor je darmen en maag en maakt je darmen en maag ziek zoals een ontsteking. 
 

• Wij hebben maar 1 maag en een koe heeft er 4.  
Het beste dierlijke zuivelproduct dat een mens kan drinken/eten is dat van een geit, dit omdat de geit 
ook maar 1 maag heeft.  
 

• Een koe geeft haar kalf melk om te groeien. Als het kalf volwassen is krijgt het geen melk meer maar 
gras. Uit onderzoek blijkt dat melk het risico op kankers kan verhogen omdat melk groeifactoren 
bevat. Deze groeifactoren stimuleren bij mensen de insuline- en IGF (groeihormoon) productie in het 
lichaam. Dit houdt in: hoe meer groei, hoe meer kans op kanker. Het doet dus je cellen groeien.   
 

• Uit onderzoekt blijkt ook dat mensen die veel melk drinken 2,3% meer kans hebben op de ziekte van 
Parkinson dan diegene die GEEN melk drinken. 1 
 

• Het verhoogt de kans bij vrouwen op eierstokkanker en bij mannen op prostaatkanker 
 

• Er wordt beweerd dat melk helpt om botontkalking te voorkomen, juist het tegendeel is waar. 
 

• Studies tonen zelfs aan dat melk de kans verhoogt op botontkalking. Dit is vergeleken met andere 
landen onder mannen en vrouwen. Mensen die melk drinken hebben vaker last van botontkalking. 
 

• WAAROM DAN WEL: “Melk de witte motor” " Melk de gouden motor. GELD, GELD, GELD, 
GELD. De melk- en zuivelindustrie is een miljardenbusiness en lobbyt dan ook uitgebreid bij de 
overheid om jou ervan te overtuigen dat melkproducten gezond zijn. 
 

• Kortom, voor  e en  goed  s t e l  bo t t en  dr ink j e  GEEN MELK maar e e t  j e  VEEL GROENTEN, 
en s l ik j e  v i tamine  D bi j  en  even tuee l  a l s  he t  nod ig  i s  ca l c iumsupplementen .   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                        
1 Idem 142 
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Nog steeds niet kunnen afvallen! 
Het volgende kan er dan aan de hand zijn. 

 
1. Darmproblemen: Je ontlasting blijft achter in je darmen. Je moet minimaal 1 x per dag naar de wc 

gaan.  
 

2. Te kort aan enzymen: als je niet rauw eet en niet je eten goed kauwt kan dit een ernstig tekort aan 
enzymen opleveren, waardoor je voedsel niet goed wordt verteerd en je lichaam de voedingsstoffen 
niet goed uit je eten kan halen.  

o Eet dus meer groenten en fruit rauw & kauw elke hap min 20 x 
 

3. Trage stofwisseling: deze kan je stimuleren op de volgende manieren: 
! Verhoog je metabolisme: beweeg meer en vaker op een dag. Je kan beter in de ochtend 15 min. 

sporten en aan het einde van de nog eens 15 min.. sporten (je hartslag verhogen) dan 30 min. 
achtereen.  

! Kweek meer spieren in je lichaam, hoe meer spieren je hebt, hoe sneller je stofwisseling werkt. Spieren 
verbruiken namelijk enorm veel energie en calorieën. Dus alles blijft goed in beweging.   

! Eet kleine en meerdere porties op 1 dag dan drie grote maaltijden op 1 dag, zo blijft je stofwisseling 
aan het werk. 

! Voeg aan elke maaltijd eiwitten toe (dierlijke of plantaardige) dit verhoogt je stofwisseling met wel 
30%. 
 

! Wildgroei van schimmels in je darmen: (candida), deze schimmels zorgen voor een verlangen naar 
suikers; zij leven namelijk op suikers, dit geeft jou een suikerverslaving. Lees meer hierover op het 
formulier± ´Candida? Daar geloven wij niet in?´ 

 
 
! Niet biologisch eten: Dit geeft een hele grote belasting voor je lever. Je lever ruimt en zuivert het 

vet op in jouw lichaam. 
o Hoe minder je lever het vet kan wegpompen (omdat je lever te veel bezig moet zijn om 

gifstoffen uit je lichaam te elimineren), hoe meer vet gaat zwerven door jouw lichaam en 
uiteindelijk zichzelf vastkleeft aan je bloedvaten, organen en anderen lichaamsdelen. Hierdoor 
ontstaat dus ook de cellulitisvorming.  
 

! Te kort aan vet: Een te kort aan vet zorgt er juist voor dat je dikker wordt.  
o Goede vetten zijn nodig om je opgeslagen vetten te kunnen verteren. 
o Te kort aan vet in je lichaam zorgt voor extra honger en trek in suikers. Eet daarom dagelijks 

goede vetten zoals noten, zaden, avocado’s, vis, oliën etc. (zie vetten) 
  

! Tot slot: Net als een te trage schildklier kunnen andere hormoonproducerende organen en weefsels 
in je lichaam ook te traag werken en zo voor tekorten zorgen. Vergeet niet dat suiker één van de 
grootste hormoonontregelaars is die er bestaat! Een lichaam dat uit balans is, functioneert per definitie 
niet optimaal.  
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Waarom is Paleo niet goed? 
Waarom zijn te veel proteïnen niet goed voor je.  

 
• Eiwitrijke dieren zorgen ervoor dat je sneller veroudert en sterft.  

 
• Gewicht verliezen mensen zeker, maar ook hun gezondheid. 

 
• Vlees als basis van een voedselgroep, is bijzonder ongezond. 

 
• Er is weinig paleo aan het paleo dieet. Gezien dat onze voorouders vroeger niet zo veel vlees aten. 

o Vlees was er niet zo veel, en het was zeker niet makkelijk om elke dag een mammoet te 
vangen, en te vellen of een snelle gazelle te vangen. 
 

• Het echte paleo dieet bestond vooral uit groenten, fruit en noten, met wat 
vlees;  een dieet waarop een boek als de voedselzandloper en de boeken van de 
schrijvers Amber Alberda, Jason Vale, Davis Wolfe zijn gebaseerd. 
 

• Onderzoekt toont aan dat een teveel aan proteïnen (zoals het moderne paleo dieet voorschrijft), niet 
gezond is voor mensen.   

o Proteïnen vormen een zware belasting voor lever en nieren.   
 

• Een studie waaraan 91.000 vrouwen deelnamen, toonde aan dat vrouwen die elke dag vlees aten 
dubbel zoveel kans hebben op borstkanker in vergelijking met vrouwen die minder dan 3 keer per 
week vlees eten.  
 

• Proteïnerijke producten van dierlijke oorsprong (zoals vlees) verhogen de kans op kanker, hartziekten 
en zelfs diabetes. Blz. 78, voedselzandloper. 
 

• In vlees, en dan met name rood bewerkt vlees zoals spek, ham, worstjes of salami, bevinden zich 
immers bewaarmiddelen, ongezonde vetten, kleurstoffen en veel zout. 
 

• Uit onderzoek blijkt dat 90% van de mensen die een proteïne dieet volgen, na 6 jaar weer minstens 
evenveel of meer weegt dan toen ze begonnen met het dieet.  
 

• Eiwitten zorgen voor groei, wat zorgt voor snellere veroudering. 
 

• Eiwitten klonten continu samen in en rond je cellen, zodat de cellen ‘verstopt’ en beschadigd raken, 
dit proces speelt een rol bij" ziekte van Alzheimer, Parkinson, algemene veroudering. 
 

• Mensen die een hoge leeftijd bereiken eten vaak weinig proteïnerijk voedsel zoals vlees. 
 

• Vertering: de darmen kunnen vlees minder goed verteren en zo blijft een stuk rood vlees alleen al 4 
uur in de maag voordat het doorgestuurd kan worden naar het verteringssysteem. Nadat het in de 
darmen is gekomen kan het niet goed verteerd worden door de darmen. Door het ‘rotten’ van de(ze) 
proteïnerijke producten in de darmen, komen toxische (gif)stoffen vrij (dit geeft een verhoogde kans 
op darmkanker). De onverteerde eiwitten kunnen het immuunsysteem activeren (dit geeft een hogere 
kans op auto-immuunziekten zoals glutenallergie).  
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Wat dan wel eten aan vlees? 
• Proteïnen hebben we wel nodig, ook al heb je net gelezen wat er allemaal slecht aan is. Te weinig 

proteïnen verzwakt je immuunsysteem, waardoor je vatbaar wordt voor infecties. Mensen met zeer 
zware tekorten aan proteïnes krijgen zwakke spieren en hartproblemen. Het is dus wel van belang om 
voldoende proteïnes  / eiwitten binnen te krijgen. 
 

• Vlees bevat ook noodzakelijke stoffen zoals zink, ijzer en carnosine die belangrijk zijn voor je 
gezondheid.  

 
Vlees: 
• Eet bv. niet meer vlees dan een stukje zo groot als wanneer je het topje van je duim op het topje van 

je wijsvinger plaats. Ongeveer 12cm. 
 

• 2 a 3 keer per week deze hoeveelheid eten. (komt ongeveer neer op om de dag vlees eten) 
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Plantaardige eiwitten 
Plantaardige eiwitten helpen eventuele zuuroverschotten in tegenstelling tot vlees juist te neutraliseren. 
Daarnaast bevatten ze veel minder vet dan vlees en voorzien ze je behalve van aminozuren ook nog van 
nuttige koolhydraten.  
 
! Plantaardige eiwitten zitten in; quinoa, soja (boon), spirulina, peulvruchten, linzen, noten en granen. 
! Ja, zowel Spirulina als quinoa zijn allebei complete plantaardige eiwitten die alle essentiële aminozuren 

bevatten. 
! Soja heeft dit ook. LET OP! Kies voornamelijk voor tempeh en miso(soep)  

(met tofoe is te veel gerommeld) 
o LET OP! Kies niet voor sojamelk en andere sojaproducten, deze zijn gek genoeg veel minder 

gezond. Daarbij wordt soja tegenwoordig veelal genetisch gemanipuleerd. Wil je toch soja 
gebruiken in je maaltijd zorg er dan wel voor dat je biologisch koopt.  

o Soja kan je wel gewoon als boon kopen, zelf wellen, koken en eten.  
! Niet alle plantaarde eiwitten bezitten alle essentiële aminozuren, oftewel complete eiwitten. Terwijl die 

wel zo belangrijk zijn.  
! Het is daarom belangrijk om je maaltijd of snack uit verschillende soorten voedsel te laten bestaan.  
! Waar een eiwit het aminozuur lysine mist, heeft een ander het in overvloed, en omgekeerd. Dus 

gewoon combineren. 
! Eet op z’n minst één portie bonen per dag. 

 
Complete plantaardige eiwitten maken 

1 2 
Granengroep: ronde korrelrijst, gerst, rogge, 
haver, gierst en (tarwe).  

Erwten 
Linzen 
Mungbonen 
Adukibonen  
Kikkererwten 
Noten  
Zaden 

Combineer colom 1 met colom 2. Zo heb je een compleet eiwit op je bord 
 

OF 
 

1 2 
Bonen.  
Maakt niet uit welke.  

Ronde korrelrijst 
Gerst 
Rogge 
Tarwe 
Haver 
Gierst 
Noten 
Zaden 
Maïs  

Combineer colom 1 met colom 2. Zo heb je een compleet eiwit op je bord 

 
! Een klein weetje! Adukibonen schijnen helende kwaliteiten te hebben, en vezels te bevatten; daarnaast 

6 verschillende b-vitaminen en mineralen. Ze stimuleren ook de vetverbranding, verhogen je 
metabolisme en ontdoen ze je lichaam van overtollig vocht. Een geweldige boon als je gewicht wilt 
verliezen of gezond wilt zijn. 

! Iedereen zou op zijn minst 1 portie bonen per dag in zijn gerechten moeten verwerken.  
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! Sap 

•  Ons lichaam is één grote sapmachine. 
•  Door het drinken van vers gemaakt sap sla je het spijsverteringsproces over en bezorg je je cellen 

massa’s levende, rauwe voedingsstoffen, waarmee het lichaam meteen aan de slag kan gaan. Hierdoor 
heeft het fruit in het sap geen tijd om te kunnen gaan verrotten en worden alle cellen gevoed.  

•  Het lichaam kan super goed fruit en groene bladgroenten verteren, maar bij sommige groenten als de 
harde groenten zoals wortel, broccoli, bieten, koolraap, enzovoorts, heeft de vertering er flink wat 
moeite mee om daar snel de sappen uit te kunnen halen. Hierdoor lenen de groenten zich uitstekend 
om te sappen waardoor je lichaam er meteen mee aan de slag kan gaan.  

•  Er is geen apotheek waar dan ook op de wereld die zo’n goed medicijn in huis heeft om het lichaam 
ook maar half zoveel goeds te laten doen als de magische krachten vrij laten komen uit het drinken 
van een glas versgeperst groentesap (echt, het is vloeibaar goud voor je lichaam en brein).  

o Groenten en fruit is niet duur als je ziet wat je ervoor terugkrijgt; medicijnen die zijn pas 
duur.  

•  Puur zonlicht, Groentesap is echt pure zonneschijn voor je cellen. 
o Donkergroene groenten zoals, broccoli, spinazie, komkommer, tarwegras etc. bevatten 

allemaal chlorofyl (bladgroen). Dit bladgroen vangt de energie uit zonlicht op, en slaat dit op 
in dit bladgroen. Wanneer deze plant wordt verteerd, geeft de stof deze zonlicht energie vrij 
in je lichaam. 

o Als je dus sap maakt van groene groenten, dan maak je in feite een glas zonnestralen. Dit glas 
is het waardevolste onder alle soorten koolhydraten.  

o Puur groen sap levert sneller dan wat dan ook aan elke cel in je lichaam pure zonneschijn, 
vitaminen en mineralen, en het heeft werkelijk een ongelooflijke invloed op je gezondheid, 
uiterlijk en energieniveau.   

•  Het is toch ook wel handig, fruit en groene bladgroenten kunnen zelfs door een vermoeid afgepeigerd 
spijsverteringsstelsel goed worden verteerd en worden benut.  

•  Gezond eten en dus ook sappen is zonder twijfel de sleutel tot je psychische en lichamelijke vitaliteit. 
 

Waarom sap? 
! TEN EERSTE: een goed begin van de dag is al het halve werk. Wat je de eerste paar uur eet of 

drinkt nadat je opstaat  is het allerbelangrijkste. 
o Als je slaapt, ben je aan het vasten, tijdens dit vasten ben je bezig je lichaam te reinigen, deze 

periode van vasten en reinigen doorbreek je met de eerste maaltijd die je nuttigt op de dag. 
Het maakt niet uit om hoe laat je eet het blijft je ontbijt (ook al is het middag). Het is wel het 
beste om binnen een paar uur na het opstaan te ontbijten anders wordt je bloedsuikerspiegel 
onprettig laag.  

! Bij het opstaan, is je lichaam nog steeds bezig met reinigen (opruimen van voedsel). Bij dit reinigen zit 
je lichaam niet echt te wachten op melk, suiker, stroop, deeg, nepvoedsel. Als je je huis aan het 
schoonmaken bent, gooi je immers ook geen motorolie over de vloer om de vloer schoon te krijgen. 
Of wel? 

o Een bakje melk met cruesli of cornflakes, is echt nachtmerrievoedsel voor  
! je spijsvertering en er zijn maar weinig dingen die zo snel roofbouw plegen op  

je enzymenbankrekening als dit (ontbijt) voedsel.  
! Wat je nodig hebt in de ochtend is allesreiniger die je helpt bij het reinigingsproces van je lichaam. 
! De eerste vijf a zes uur nadat je bent opgestaan heeft je lichaam alleen maar snel voedsel nodig (wat 

snel door de maag gaat). 
o Je hebt iets nodig met een hoog percentage water en dat vol voedingsstoffen zit, en dat al 

vooraf door de plant is verteerd; supervoedsel dat helpt om de afvalstoffen uit je lichaam te 
spoelen en tegelijkertijd goed voedt. 

o  Jawel, je hebt voornamelijk groenten en wat fruit nodig in de ochtend. Groentesap is dus het 
allerbeste wat je in de ochtend kan eten (drinken), het is de allerbeste allesreiniger die er 
bestaat.  

! Je enzymenbankrekening wordt zo zeer goed gevuld in plaats van leeg geroofd.  
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! Ten Tweede: groentesap als ontbijt. Één omdat dit het allerbeste is bij het reinigen van je lichaam, en 

ten tweede (geloof het of niet), maar in de ochtend heb je de meeste tijd om sap te maken. De rest 
van de dag schiet het er vaak bij in of heb je er geen tijd meer voor om het te doen.  

! Ten derde: er is geen betere manier om zoveel groenten binnen te krijgen dan via een groentesap. 
! Ten vierde: Op een lege maag. Het ideale moment om groentesap te drinken voor je lichaam is op je 

lege maag (al hoef je je niet tot dit moment te beperken). Dit omdat het de meeste garantie biedt voor 
een goede en vrije doorgang naar je cellen toe. Als sap vrij baan heeft, heb je er het meeste aan. 
Bovendien levert groentesap je lichaam een voorraad enzymen aan om het eten wat volgt goed aan te 
pakken.  

! Wacht 15 a 20 min met vast voedsel. Zo kort doet vloeibaar voedsel (water, groentesap) erover om 
je maag te verlaten. Om het vaste voedsel niet in een te lage ph maag terecht te laten komen wacht je 
even met het eten van eten. Dit voorkomt dat je last van je maag krijgt en het voedsel zo goed 
verteerd kan worden door de maag.  
 

Sapkuur 
! Een week of langer je lichaam totaal reinigen. Een goed begin om gezond te worden, en het rottende 

voedsel kwijt te raken uit je darmen. Daarbij krijg je ook nog eens cadeau dat je overtollig gewicht 
verliest, je haar gaat glanzen je ogen gaan schitteren, je meer energie krijgt, je nagels sterker worden, je 
rustiger wordt en je geest haarscherp. 
 

! VOORBEELD van een detox maand: 
! Dag 1. Als je echt goed wilt reinigen kan je beginnen met één a twee dagen met niets anders te nemen 

dan alleen water, drink op deze dag(en) dan ten minsten vijf liter water. 
! Dag 2. Drink 3 liter water en 1,5 liter groentesap. 
! Dag 3-4. Drink 3 liter water, 1,5 liter super groentesap (zie recepten) en één biologische appel 
! Dag 5-6. Drink 3 liter water, groentesap, eet zoveel als je wilt aan natuurlijk voedsel, eet dan wel 

alleen aan fruit biologische appels en bessen, en eet op zijn minst één keer een avocadosalade. 
! Dag 7-20. Eet puur en eerlijk eten, doe rustig aan met koolhydraten en dierlijke eiwitten, de eerste 

week is het verstandig om dit maar 1keer in de week te doen en de tweede week 2 keer in de week te 
doen. 
 

! Voordat je begint: Voordat je begint aan een reinigingskuur van een week of maand, verdiep je je 
goed in wat je gaat doen. Bereid je goed voor, lees je in, weet wat je doet. Heb je hier vragen over, 
zoek hulp. Je kan altijd bij mij terecht.  

! Gevolg. Elke opeenvolgende dag dat je bovenstaande of andere reiniging doet, ga je je beter voelen 
en er veel beter uitzien. Eén ding staat vast: als je de reiniging/detox hebt afgerond, voel je je 
geweldig, trots, voldaan en je energieniveau is hemelshoog. Als je deze reiniging, behalve voor je 
gezondheid en je uitstraling, ook doet om af te vallen, dan heb je de garantie dat je behoorlijk wat 
overtollig gewicht zult kwijtraken.  

! Let wel op! Sommigen mensen kunnen in het begin last hebben van ontgifting door deze reiniging. 
Dit is heel normaal en een heel erg goed teken, want je raakt al je gifstoffen kwijt. Dit kan zich uiten 
in hoofdpijn, moeheid, slaapstoornissen, leeg gevoel. Sommige mensen worden ook emotioneel 
beïnvloed erdoor. Laat je hierdoor echter niet uit het veld slaan, dit is echt een goed teken. Na een 
paar dagen voel je je precies het tegenovergestelde! 
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Recepten 
 
Groenontbijt! 
Ingrediënten: Gember, Appel, Spinazie, Venkel, Wortel, Broccoli, Spruiten, Komkommer, Paprika, 
Courgette, Bleekselderij, Biet, Avocado ½, Lijnzaadolie, Appelazijn, Tarwegras, 4 zaden (lijnzaad, 
pompoenpit, zonnebloempitten, sesamzaad), Tarwezemelen, Peper, Kurkuma, Honingpollen, Chi zaad, 
Kaneel, Cacao, Lecithine.  

 
Dit ontbijt zit bomvol groenten en goede ingrediënten om de dag met een boost te beginnen. De gember 
in de sap geeft je een kick, maar is ook super goed voor ons lichaam: vooral voor de lever. Het is 
ontstekingsremmend, pijnstillend en nog heel veel meer. De venkel is een waanzinnig goede groente voor 
de spijsvertering, met name voor de ogen en voor een frisse mond (wel zo fijn in de ochtend). Kaneel is 
een natuurlijk soort chroom, lecithine is goed voor cholesterol. Kurkuma is goed voor de maag en 
darmen, en voorkomt samenklontering van eiwitten in de hersenen. Daarnaast is kurkuma goed tegen 
trombose en hersenaandoeningen en zo zit er nog heel veel meer goeds in dit superontbijt.  
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Sappen en Vlees  
•  Eet geen verrassingsvlees. Het is geen voedsel en het is verslavend. V.L.E.E.S staat voor Verdraaid 

Lastig Eten om te Elimineren uit je Systeem. 
o Verrassingsvlees is vlees waarvan je eigenlijk niet weet wat er in zit en waar het vandaan 

komt, hoe het dier heeft geleefd, wat het dier heeft gegeten. Het kan net zo goed van plastic 
zijn. (zie de documentaire Food inc.) 

•  De waarheid is dat mensen gemakkelijk zonder vlees kunnen overleven en als iemand het tegendeel 
beweert, is dat om zijn eigen vleesrijke dieet te rechtvaardigen of omdat hij er financieel belang bij 
heeft je het te laten eten. 

•  Vlees en zeker rood vlees is Super Langzaam voedsel. Vlees doet er gemiddeld vier uur over om de 
maag te verlaten en drie dagen om het hele spijsverteringskanaal door te trekken (als je geluk hebt). 

•  Als je lichaam erg moe is en energie te kort komt (voedingsstoffen), dan kan een stuk vlees wel 
jarenlang in de dikke darm blijven zitten en gaat er lekker schimmelen.  

•  Hoe zwakker je gestel is, hoe meer rottend (rood) vlees er achterblijft in de darm. 
•  Vlees bevat ook weinig vezels en het kost je lichaam hierdoor enorm veel energie om dit voedsel af te 

breken. Eet er GROEN voedsel bij want dit versoepelt dit proces (wel meer dan 2 ons groenten).  
•  Rood vlees is SLOW FOOD " Langzaam voedsel dat er dus dagen over doet om je lichaam te 

verlaten.  
•  In het KORT: Als je vlees wilt eten, weet dan wat voor vlees het is (geen verrassingsvlees)en het liefst 

biologisch. Eet het samen met veel vezelrijk voedsel, zoals ongekookte groenten of met een 
overheerlijke groentesap. 

o http://www.freenature.nl/free/p000008/wildernisvlees  
o http://schotsehooglanders.nl/ 
o http://www.hooglandervlees.nl/ 
o https://www.okvlees.nl/ 
o Dit zijn enkele websites waar je goed vlees kan bestellen, waarvan je kunt lezen waar het 

vandaan komt. Er zijn zo meerdere websites waar je goed en oké vlees of zoals wij het thuis 
zeggen: ‘happy’ vlees, kan kopen.  

o Let ook op dat wanneer je vlees koopt, dat je alleen vlees van een dier koopt dat met gras 
gevoerd is, en niet is ingespoten met antibiotica. Het is beter voor je lijf en het vlees is heel 
veel lekkerder.  

 

Rauw, rauw en nog eens Rauw 
•  Eet levend voedsel; eet je voedsel dus rauw. 
•  Het enige voedsel dat door de natuur is bestemd voor menselijke consumptie, is ‘levend’ voedsel. 
•  Al het voedsel dat boven de 45º wordt bereid (dus ook stomen), is geen ‘levend’ voedsel meer. De 

voedingsstoffen zijn er dan totaal uitgehaald. Je voedsel is doodgekookt, levenloos, leeg, en eigenlijk 
compleet nutteloos om te eten, want je eet een leeg omhulsel.  

•  Voedsel wordt ook giftig als het te heet wordt gemaakt, en het is voor je lichaam (spijsvertering) 
zwaarder om het te verteren, te gebruiken (de voedingsstoffen eruit te halen), en er vanaf te komen.  

•  Helaas gooien de meeste mensen hun prachtige, levende voedsel negen van de tien keer in een pan. 
Koken dan vervolgens het sap en het leven eruit, smijten er massa’s verslavende suikers overheen, 
strooien er nog wat schilfertjes van een verrassingsingrediënt en wat E-nummers overheen (zoals 
kipkruiden), en zeggen dat ze gezond gekookt hebben. In werkelijkheid eet je dood voedsel dat je 
lichaam alleen maar energie kost in plaats van dat het je lichaam energie oplevert. 

•  Je bent wat je eet. Een gevleugelde uitspraak die klopt als een bus. Elke keer als je industrieel 
(nepvoedsel) of dood gekookt voedsel eet of drinkt, bezorg je, je spijsvertering extra werk. En dit nou 
juist wat je niet moet hebben. Het moet op een goede manier bezig zijn en je lichaam (jou dus) van 
heel veel energie voorzien, maar door dit slechte voedsel is het alleen maar al zijn energie aan het 
verspillen in het verteren van dit slecht voedsel.  
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Je bankrekening 
•  Je wordt geboren met een bepaald aantal enzymen, de bankrekening van jouw levenskracht. Hierop 

kun je BIJSTORTEN (door het drinken van sap, eten van rauwe groenten en fruit etc.), maar je kunt 
hem ook PLUNDEREN (bv. door het consumeren van alcohol, industrieel voedsel, suikers, 
transvetten etc.). 

•  Iedere keer als je een hamburger (van een bekend keten), koffie, alcohol, junkfood eet en drinkt, word 
je lichaam beroofd van je enzymen (zie het als dat de belasting en de gemeentelijke belasting tegelijk 
even langskomen). 

•  Hoe meer je opneemt hoe armer je wordt, ook al heb je net betaald (soort middeleeuws 
belastingsysteem; je blijft betalen). 

•  Het grote verschil is dat we het over jouw levenskracht (bankrekening) hebben. Is deze op, dan 
ga/ben je dood.  

•  Voordat dit gebeurt word je eerst psychisch, lichamelijk en emotioneel behoeftig. Dit kan zich op 
allerlei manieren uiten.   

o Hoofdpijn, lusteloosheid, versnelde veroudering, verstopt gestel, opgeslagen vet, hart- en 
vaatziekten, kanker, diabetes, artritis, astma reuma etc.  

•  BIJSTORTEN: is heel erg makkelijk. Eet groenten en fruit. Een zo snel en effectief mogelijke manier 
om dit te doen is door dagelijks een glas groentesap te nuttigen. 

•  Het lichaam zit zo wonderlijk in elkaar dat, zodra je je lichaam goed verzorgt en goed bijstort, het zich 
vanzelf heel snel herstelt op zijn eigen ziekte-afwerende en gezondheidsversterkende manier, en je 
beter maakt. En daar hoef je helemaal niks voor te doen; alleen maar iets voor te laten.  

 

Enzymen + leven 
•  Enzymen betekenen leven, zonder deze zogenaamde metabolische en spijsverteringsenzymen zou je 

niet kunnen leven. 
•  Het zijn wonderbaarlijke katalysators die nodig zijn voor elke activiteit die in je lichaam plaats vindt. 

Zonder enzymen zou je niet kunnen gapen, knipperen met je ogen, spugen, neus snuiten of 
ademhalen.  

•  Enzymen zitten in levend voedsel, groenten, fruit, peulvruchten etc. Leven is levend voedsel eten. 
•  Als je jezelf enzymen toedient, gaat de kwaliteit van je dagelijkse leven heel erg sterk vooruit.  
•  Door slecht voedsel heeft het lichaam geen energie en tijd om je lichaam te herstellen en je 

overtollige vet en ziektes weg te werken.  
 

Levend voedsel = LEVEN  
Dood voedsel = de dood 
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Stappenplan naar een gezond leven!  
 
STAP 1. De basis  
! Eet echt voedsel zoals de natuur het bedoeld heeft. 
! Haal je koolhydraten uit je groenten en fruit. 
! Geef je lichaam dus wat het nodig heeft, dit is de beste manier om gezond te worden, kilo’s kwijt te 

raken en je gelukkig te voelen. 
! Diëten volgen is korte termijn denken. 
! Hoe gezonder je lichaam is, hoe beter en blijer jij je voelt. 
! Jouw doel is slank, opgewekt, gezond en energiek te zijn. 
! Je krijgt een nieuwe jij, je krijgt een nieuw leven. 
 

OUD LEVEN NIEUW LEVEN 
Ontbijt Brood met kaas/jam, 

niets, croissantje met 
koffie 

Groentesap, omeletje met tomaten en ui. Kopje 
groene thee, geitenyoghurt met vruchtjes en 
gebroken lijnzaad en amandelen. 
Salade van groenten met noten en een eitje 

11:30 Snack Niets of donuts Een appel met 5 nootjes (zie tussendoortjes) 
13:00 Lunch Boterhammen met kaas 

en eentje met zoet of 
alles met zoet 

Salade met verse tonijn en avocado, of een 
heerlijke dikke groentesoep met linzen en bonen. 

15:30 Namiddagsnack Een koekje (of 2), een 
bakje borrelnootjes een 
stukje kaas. 

Gesneden komkommers, paprika’s of wortels met 
hummus. 

18:00 en 19:30  
Avondeten 

Lasagne of pasta. Vlees 
met 1 stuk groente 

Zalmfilet met gestoomde broccoli of kip met 
groenten uit de oven of een heerlijke schaal met 
rauwe groenten en een avocadodip.  

Avondsnack Chips, chocolade, 
koekjes etc. 

Een appel of een peer.  

EET: vis, vlees, noten, zaden, ei, groenten en fruit 
Eet GEEN: brood, pasta, aardappelen, koekjes, witte rijst, bami, pizza, etc. etc. etc.  

 
STAP 2. De balans 
Nadat je helemaal gewend bent aan je nieuwe leven en je weet hoe het moet, hoef je niet meer zo streng te 
zijn. Zorg ervoor dat je de basis goed kent en dan zul je zien dat je er niet eens meer over nadenkt hoe je 
je nieuwe leven moet leven.  
 
! Leef volgens de 90/10 principe. 90% van je voedsel is super gezond en 10% ervan niet. Zie dit wel 

over een maand en niet op een dag. Als je op deze manier eet, leef je super gezond. 
 

! Het is dan niet erg als je een keer op een bruiloft wel dat taartje eet; je corrigeert het wel weer 
gedurende de rest van de dagen die daarna komen. Maar let op de valkuil:  
 

! Je kunt bv. voor een keertje pasta eten bij vrienden, maar voeg het zelf niet toe aan je eetpatroon, 
want op deze manier sluipt deze maaltijd er misschien bij in!.  
 

! Houd je nog steeds aan de basisregels van stap1.  
 

! Kies in je 10% niet gezond voedsel wel altijd voor gezonde varianten zoals volkoren brood, 
zilvervliesrijst, zuurdesembrood etc. 
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STAP 3. Verstandig omgaan met jezelf 
De 10 geboden van verstandige voeding. 
 
1. Eet de helft. Geef je lichaam minder te eten en minder grote porties. Zo kan je lichaam de 

hoeveelheid die hij binnen krijgt beter in één keer verteren. 
 

2. Eet echt en onbewerkt. Kies voor natuurlijke producten. Kook je voedsel niet dood. Eet je groenten 
en fruit rauw zodat de voedingsstoffen bewaard blijven. 
  

3. Vermijd suiker en geraffineerde koolhydraten. Suiker verzwakt je immuunsysteem, veroudert je 
huid en doet je stofwisseling dalen. Het is gif voor je lichaam, het maakt je dik en ongezond. Suiker is 
suiker en elk soort is slecht. Reinig je lichaam en maak het binnen 7 dagen suikervrij. (zie suiker is 
slecht). 
 

4. Eet je vetten om niet VET te worden. Je lichaam heeft juist vetten nodig. Denk aan de goede 
vetten zoals: olijfolie, lijnzaadolie, kokosolie, noten en zaden, avocado, olijven etc.  
GEEN: rood vlees, zacht gesmolten kaas (kan je lichaam niet tot nauwelijks verteren). 
 

5. Eet minder tot geen tarwe (brood). Schrap tarwe zeker voor een maand uit je dieet, en voer het 
daarna langzaam (de 10% regeling) in, eet het bv. één keer in de week of nog beter, in de maand. Kies 
voor goed brood, het beste is Zuurdesembrood, daarna komt spelt. Hoe zwaarder en onbewerkter het 
brood, hoe beter. Dit laat je bloedsuikerspiegel minder snel stijgen.  

a. Beste brood: in Den Haag koop je het beste onbewerkte brood op de biologische 
woensdagmarkt in de stad. www.bijjan.nl 

b. Kies voor: hele granen, zilvervliesrijst (rondekorrelrijst), quinoa, groenten en fruit. 
 

6. Eet zetmeelhoudende koolhydraten alleen tussen 12:00 en 17:00. Heb je in de avond nog trek 
neem dan een appel en een heerlijk kopje groene, witte, brandnetel- of jasmijnthee.  
 

7. Zorg dat iedere maaltijd alle vier de voedingsgroepen bevat. Maar geen melk.  
! Water, koolhydraten, eiwitten en vetten 
! VOEG AAN IEDERE MAALTIJD EIWITTEN TOE!  

Deze zijn zeer belangrijk omdat; 
a. Eiwitten je stofwisseling verhogen 
b. Ze vetopslag vermijden door insulineproductie tegen te gaan 
c. Ze een uitstekende remedie zijn tegen je zoete trek na het eten. 

 
8. Vermijd alcohol, drink geen koffie, en drink meer WATER. 

 
9. Eet meer biologische producten. 

 
10. Ga op tijd naar bed. Sta op met de zon en ga met de zon naar bed. Ga zeker voor 22:30 naar bed, na 

deze tijd begint je lichaam met reinigen. Als je niet in rust bent kan je lichaam dit niet goed doen. 
Tussen 23:00 en 02:00 wordt je lever gereinigd.  
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Suiker is slecht omdat; 
‘Suikers (koolhydraten) zijn niet ongezond: ze zijn ZEER ongezond’ 

 
• Van VET word je NIET DIK maar van SUIKER WEL. Suikers bestaan voornamelijk uit 

slechte koolhydraten en koolhydraten maken vet aan in je lichaam.  
 

• Natuurlijk voedsel wordt als het wordt opgegeten eerst in de mond afgebroken en vervolgens 
doorgesluisd naar je maag. Eenmaal daar wordt het verder afgebroken en uiteindelijk 
doorgestuurd naar de darmen, waar de energie en voedingsstoffen er langzaam uit worden 
geabsorbeerd. Dit is als je gezond voedsel eet. 
 

• GEZONDVOEDSEL IN! mond! maag! darmen 
 

• Suiker ondergaat een totaal ander proces. Suiker is totaal onttrokken en beroofd van al zijn 
vezels en voedingsstoffen en is een LEEG voedingsmiddel. 

o Bij inname van suiker gaat het hierdoor rechtstreeks door de maagwand heen naar de 
darmen zonder dat het eerst wordt verteerd.  

o Hierdoor komt het direct in je bloedsomloop en wordt je bloed onmiddellijk 
geïnjecteerd met glucose. Je bloedsuikerspiegel schiet de lucht in en je lichaam komt 
in diepe problemen terecht. Als je lijf deze bloedsuikerspiegel niet onmiddellijk naar 
beneden krijgt, ga je dood. 

o SUIKER IN! darmen 
• Veroorzaakt rimpels 

 
• Veroorzaakt staar 

 
• Geeft stijve bloedvaten 

 
• Verkort je levensduur 

 
• Doet sneller verouderen. 

 
• Suikermoleculen in het lichaam zijn plakkerig; ze zorgen ervoor dat proteïnen gemakkelijker 

aan elkaar kleven, hierdoor worden onze weefsels starrer en verliezen ze hun elasticiteit 
(veroudering, rimpels). 
 

• Verhogen de kans op kanker 
 

Zetmeel, tafelsuiker (geraffineerde suikers) " doen glucose in het bloed stijgen" daarvoor 
moet insuline worden aangemaakt om de bloedsuikerspiegel te doen laten zakken. 

o Insuline geeft ook je weefsels meer groei en ontwikkeling. Dit betekent dat je 
verouderingsproces versnelt, maar ook ziektes sneller groeien of de kans daarop 
vergroot. Zoals: kanker, diabetes, spierpijn en vochtophoping.  

 
• Suiker zorgt ervoor dat eiwitten aan elkaar plakken; als deze eiwitten een bepaald weefsel 

opbouwen, dan wordt dit weefsel ‘stijver’. " dit zorgt er bv. voor dat onze huid er minder 
soepel van wordt, waardoor je rimpels krijgt. Verbinding tussen suiker en eiwitten 
veroorzaakt dus; rimpels, verhoogde bloeddruk, staar, schade aan de zenuwen, dalende 
nierfunctie, niet goed functionerend immuunsysteem. 
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• Nierfunctie daalt of valt uit door suiker 
 

• Veroorzaakt hartaanvallen 
 

• Immuunsysteem functioneert minder tot niet. (het begin)  
 

• Glucose (suiker) is de belangrijkste brandstof voor kankercellen (ze groeien er dus door). 
 

• Na suikerinname word je verschrikkelijk moe (je lichaam raakt in coma om het suiker te 
verteren). 
 

• Na suikerinname krijg je meteen direct ontwenningsverschijnselen, dit komt omdat suiker 
zeer verslavend is. 

o Deze ontwenningsverschijnselen bestaan uit; 
! Plotseling sterke drang naar zoetigheden 
! Moeheid 
! Concentratiestoornissen 
! Zweten  
! Trillende benen of een zwaktegevoel in de benen. 

 
o Heb je hier last van, of mocht dit eens voorkomen, neem in plaats van iets zoets iets 

hartigs (neem in zulke gevallen ook even geen fruit). Denk daarbij aan amandelen, 
groenten met hummus etc. (zie hiervoor de lijst met tussendoortjes).  
 

• Het is daarom belangrijk om te weten dat als je honger krijgt na inname van suiker deze 
drang naar zoetigheid geen ‘echte’ honger is, maar een ontwenningsverschijnsel. 

o Echte honger gaat gepaard met sensaties achteraan in de keel en zin om het even welk 
voedsel dan ook te eten.  
 

• Eet zeker 10 dagen geen suiker meer en dan ben je van je ontwenningsverschijnselen af. Je 
trek in iets zoets neemt in de loop van de dagen af en verdwijnt. Het is pas helemaal 
verdwenen na 30 dagen (dit duurt dus langer dan bij nicotine).  
 

• Het eten van slechts 80gr suiker zorgt al voor een reductie van maar liefst 50% witte 
bloedcelactiviteit. Deze cellen vormen de belangrijkste gevechtstroepen van je afweersysteem. 
Al vanaf het moment dat de suiker je lippen passeert tot zeker een paar uur na inname zorgt 
deze suiker flink voor wat gaten in je immuunsysteem, dus dat is niet het goede moment om 
op ziekenbezoek te gaan.  
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Zoetstoffen en andere narigheid 
• Zoetstoffen in plaats van suiker is nog slechter, veel mensen denken dat ze goed bezig zijn om dit 

product te kiezen, helaas is het tegendeel waar.  
 

• Als er ergens suikervrij op staat, begin er niet aan, loop er met een hele, hele, hele grote boog omheen. 
 

• Suikervrij houdt in dat er zoetstoffen zijn toegevoegd, en je gezondheid heeft net zoveel aan zoetstof 
van welke soort dan ook als een man in de woestijn heeft aan zeewater.  
 

• Bijwerkingen van zoetstoffen: 
o Hoofdpijn (komt het meeste voor); 
o Verlies in het gezichtsvermogen; 
o Depressie; 
o Paniekaanvallen; 
o Hersentumoren; 
o Uitval van het zenuwstelsel; 
o Hunkering naar koolhydraten (pasta, brood, etc). 

 
• Als je iets uit een product haalt zoals suiker zodat het suikervrij wordt, dan moet er iets voor in de 

plaats komen. Vaak is dit een zoetstof en vet (transvetten). De zoetstof is vaak aspartaam, hiervan is 
ook al bekend dat dit je zenuwstelsel doet uitvallen. Dus doe mij nog maar zo’n heerlijk zoetje in mijn 
thee, nou ik zeg ‘nee’.  
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Hoe kom je van je suikerverslaving af? 
De beste manier om van suikerverslaving af te komen, is om er ineens ‘cold turkey’ mee te stoppen. Het 
duurt zeven dagen voordat suiker helemaal uit je systeem is verdwenen. Daarna nog eens 21 dagen, en dan 
kan je pas zeggen dat je van je suikerverslaving af bent.  

 
De eerste 7 dagen zijn het belangrijkste.  
 
Wat je het beste kan doen: 
• Begin de dag met een goed eiwitrijk ontbijt. Bijvoorbeeld een roerei met wat tonijn, of zalm. Of een 

eitje op een echte zuurdesem boterham. 
 

• Slik voedingssupplementen: 500mg, calcium, 400mg magnesium, 50mg zink, 200mg chroom, 5mg 
mangaan en 100mcg selenium per dag als onderdeel van een multi mineraal. Deze supplementen 
helpen je bloedsuiker te reguleren en je trek naar suiker te verminderen.2  
 

• Ruim je voorraadkast op. Gooi alles weg wat slecht is en geef het ook niet aan de kinderen. 
Gewoon weggooien! Het is niet zonde, wat zonde is, is dat je het aan jezelf geeft, en jezelf er ziek mee 
maakt.  
 

• Drink voldoende water. Speel met water en voeg je eigen smaakjes aan water toe.  
 

• Beweeg meer dan je normaal gesproken zou doen. Maak grote wandelingen, ga joggen, pak de 
fiets, pak de trap etc.  
 

• Eet voldoende noten en zaden. De essentiële vetzuren in noten en zaden helpen je 
bloedsuikerspiegel in balans te houden.  
 

• Zorg dat je wat te doen hebt. Zorg dat je je niet verveelt. Ga bv. vroeg naar bed, drink voldoende 
groene thee. Stap weg van je routine. Lees een boek, ga je foto’s eens inplakken, ga breien. Blijf  wat 
doen, voor de tv zitten is de grootste valkuil.  
 

• Een gewoonte. Het suikermoment is voor veel mensen een gewoonte geworden, bij de koffie, na het 
eten, op de bank. Wees je ervan bewust en eet op die momenten iets anders. Na 7 dagen is je lichaam 
van de suikerverslaving af. Jij zelf doet er langer over en de meeste mensen doen er dan nog 21 dagen 
over. Dus in 30 dagen moet je suikervrij zij. Dit klinkt heftig, en dat is het ook. Suiker is een 
zwaardere verslaving dan roken. 
 

o Maar: Na zeven dagen is het al geweldig, je proeft alles al veel beter. Je hebt ook al geen zin 
meer in zoet, je hebt meer energie. Na 30 dagen kan je gerust natuurlijke suikers in je 
voedingspatroon toepassen, zoals rauwe honing, palmsuiker, ahornsiroop, steviaolie*, 
agavesiroop. (*let op stevia, het kan een deel stevia zijn en de rest suiker)  

 
 
 
 

 
                                                        
2 A. Albarda,Eet je zelf mooi, slang en gelukkig (Houten-Antwerpen 2010) 93.  
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Tips om gewicht te verliezen 
•  Eet gezond en laat al het gefabriceerde nepvoedsel staan. Eet zo dicht mogelijk bij de natuur puur en 

eerlijk. En eet zo min mogelijk dierlijke eiwitten en vervang deze door plantaardige eiwitten. Want 
onthoud: In het rijk der planten komt geen cholesterol voor, Alleen in het rijk der dieren. 
 

•  Verwijder alle verleiding uit je huis, gooi het weg, Geef het NIET aan je kinderen en KOOP het 
NIET meer. 
 

•  Eet veel kleine tussendoortjes: laat je lichaam niet uithongeren. Eet bv. om de 2 uur; 
o 10:00 Ontbijt met groentesap  
o 10:30 een klein ontbijt 
o 11:30 een appel met 6 nootjes 
o 13:00 lunch met groenten, ei, etc. 
o 15:00 of 15:45 wat rauwkost met 10 mg zwarte chocolade 
o 18:00 a 19:00 avondeten.  
o Eventueel een avondsnack waarvan alleen een appel goed is 

 
•  Eet ’s avonds een kleine maaltijd en ’s morgens een flink ontbijt. 

 
•  Weet waarom je eet.  

o Sommige mensen eten niet alleen om hun honger te stillen. Ze eten uit gewoonte. Doorbreek 
deze gewoontes, luister naar je lichaam. Kijk of je uit stress, ongeluk, ontevredenheid, en 
angsten eet etc. Is dit het geval? Schrijf deze redenen op, beschrijf wat je voelt als je het wilt 
gaan eten, erbij wat je voelt als je het eet, waarom je het eet, etc. Schrijf er ook voor deze 
reden, emotie, gevoelens, een oplossing bij, indien mogelijk. Als deze problemen te zwaar 
zijn, is het van zeer groot belang om hulp te zoeken. Heb je hier vragen over dan kan je mij 
hierover ook contacten en je hierin advies geven. 
 

•  Maak een EHBE-doos (nooddoos). Een heuse Eerste Hulp Bij Eetaanvallen DOOS. Een doos bv. 
in je tas waar een portie gezonde tussendoortjes in zit. Denk daarbij aan; 

o Appel 
o Nootjes 
o Energiebar zoals van het merk RAW BITE of maak het zelf.  
o Dadelbrood 
o Vijgenbrood 
o Zwarte chocolade liefst tussen de 92% en 100% cacao  
o Banaan 
o Gedroogd fruit, noem maar op. 

! Zorg dat deze EHBE doos binnen handbereik is, in je auto, in je handtas of in je 
bureau la op je werk. 
 

• Indien nodig, houd een eetdagboekje bij. Ik ben er zelf niet echt een voorstander van om je voeding in 
calorieën te tellen en bij te houden in een dagboek. Tel geen calorieën, eet gewoon gezond, anders 
ben je aan het diëten. Gebruik alleen een eetdagboek als je denkt dit nodig te hebben om inzicht 
te krijgen in wat je eet. Laat het anders, zorg dat eten geen obsessie wordt. 
o Aan de andere kant kan een eetdagboekje wel heel erg handig zijn om ook je gedachten en 

gevoelens op te schrijven omtrent je voeding en je lichaam. Als je dan eens zondigt, dan kan 
je dit in je boekje schrijven, samen met de reden waarom en hoe dit in het vervolg 
voorkomen kan worden. Hieruit kan je wel heel veel leren en motivatie halen. Je kan er 
natuurlijk ook in noteren wat je dagelijks eet, zodat je een inzicht krijgt in je eetpatroon. Dit 
inzicht is misschien wel het belangrijkste. 
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•  EET, dat wil zeggen: KAUW je voedsel, EET BEWUST. Dit is misschien wel het allerbelangrijkste 
wat er is om te doen, en je weet het best wel dat je dit moet doen, alleen schiet het er altijd bij in. Hoe 
doe je dit? Je moet eigenlijk weer leren je eten bewust op te eten: 

 
o Eet traag 
o Eet aan tafel, ZONDER tv, boek, ipad, telefoon, speelgoed etc.  

LET OP! Laat je niet afleiden tijdens het eten van je eten. 
o Concentreer je op je eten. 
o Kauw elke hap zeker 15 a 20 keer (bij rauw voedsel lukt dit makkelijk zonder erbij na te 

hoeven denken) 
o Bewust eten; proef wat je eet, geniet van de smaak in je mond, concentreer je op de textuur 

van het eten in je mond, geniet van de kleuren van het voedsel op je bord. 
o Leg bij elke hap je vork, lepel, mes neer.  
o Eet van een ontbijtbordje en eet met ontbijtbestek, zo eet je kleinere happen. Het resultaat is 

dat je kleinere hoeveelheden binnenkrijgt, waardoor je langzamer eet en sneller vol zit. 
 

Doe niet! 
 

1. Volg geen dieet, sluit geen voedingsgroepen uit. MAAR EET GEWOON VOEDSEL. 
2. Volg geen levensgevaarlijke diëten; diëten die voedingsgroepen elimineren zoals het Atkins en 

Sonja Bakkerdieet. 
3. Doe Geen Bezigheidstherapie; zoals calorieën tellen, want de ene calorie is de andere niet.  

Bv. calorieën van verzadigde vetten geven een ander resultaat dan calorieën van onverzadigde 
vetzuren. Deze vetzuren worden bv. efficiënt gebruikt door je hersenen maar ook je immuunsysteem, 
huid, hormonen, bloed etc. 

4. Calorieën maken je niet dik. Suiker, nepvoedsel maken je dik, zij missen essentiële voedingsstoffen. 
(zie formule, iets verderop in de tekst). 

5. Tegen de lunch alweer één kilo aangekomen? Voorkom het jojo effect, want dit is in feite niets 
anders dan een ingenieus overlevingsmechanisme van je lichaam, dat vet opslaat omdat je het te vaak 
uithongert om minder en/of tot de 1000 kcal te eten. Een actief mens heeft minimaal tussen de 1500-
1800 kcal per dag nodig.  
 

In het kort 
7. Elimineer geen voedselgroep 
8. Volg geen dieet 
9. Tel geen calorieën 
10. Calorieën maken je niet dik 
11. Eet genoeg calorieën op een dag 
 
Voedselgroepen zijn: water, koolhydraten, eiwitten en vetten 

 

Formule 
Je denkt dat als je de gegeten calorieën optelt en deze verbruikt (door het aantal calorieën weg te 
sporten), je afvalt. Je zorgt er echter voor dat je tijdelijk afvalt. Slechte calorieën uit een mars of  
milky way, zorgen er alleen voor dat je aankomt en ongezond bent. Als je goed en gezond eet dan 
maken de hoeveelheden in calorieën niet uit. Dus eet gewoon je gezonde voedsel, elimineer geen 
voedselgroep en je zal zien wat dit met je doet. 
 
NIET"  Gegeten calorieën < verbruikte calorieën = afvallen 
Het is"  gegeten calorieën < verbruikte calorieën = TIJDELIJK AFVALLEN (het jojo effect) 
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Verklein je maag 
Een maag moet zo groot zijn als een gesloten volwassen vuist. 
Heb je een te grote maag, dan eet je veel meer dan dat je eigenlijk nodig hebt, waardoor je in plaats van 
maat je s, maatje xl, hebt. Je maag registreert op twee manieren dat je vol zit:  
 
1. Door de inhoud, het volume van je maag.  
2. Door het aantal voedingsstoffen die je maaltijd bevat. 
 
Verklein je maag en je krijgt een platte buik en een fit lijf. 
 

Hoe verklein je je maag? 
1. Zoals al uitgelegd bij regel 1 van je maag moet je goed kauwen op je eten.  

• Goed kauwen en bewust eten, zodat er meer enzymen vrijkomen. Dit verbetert je 
spijsvertering en hierdoor komen er meer voedingsstoffen vrij. Je belast je spijsvertering 
minder waardoor je meer energie overhoudt. 

• Je krijgt goed door wanneer je vol zit. 
 

2. Stop met eten als je vol zit.  
• Stop met eten als je voor 70% a 80% vol zit, je hersenen zijn een beetje traag. 
• Je hersenen krijgen pas na 20 min doorgeseind dat je maag vol zit. Het gevolg is dat heel veel 

mensen te lang door eten en te veel eten, waardoor je eigenlijk inmiddels veel te vol zit.  
• Heb dus aandacht voor wat je eet en hoeveel je eet. 

 
• Overeten: belast je je spijsverteringsstelsel te veel, dan beroof je jezelf van je vitaliteit en 

hinder je de opname van je broodnodige voedingsstoffen. 
 

Handige tips om je maag te verkleinen. 
• Eet van een ontbijtbord. 
• Bedek drie kwart van je bord met groenten. 
• Eet met ontbijt bestek. 
• Leg na elke hap je bestek neer.  
• En Kauw op je eten en stop met eten nadat je voor 70% vol zit. 
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Vetten in het kort 
• Goede vetten zijn "  onverzadigde vetzuren. 

 
• Olijfolie, lijnzaadolie, kokosolie, koolzaadolie, notenolie zoals walnoot- en amandelolie en eventueel 

sojaolie.  
 

• De molecule in het vet maakt een knikje 
 

• Hierdoor kunnen de vetten niet samen klonten in je bloedvaten en cellen.  
 

• Deze vetten liggen los tegen elkaar waardoor het vet vloeibaar blijft. 
 

• Hoe meer knikjes in het vet zit hoe vloeibaarder het vet is. 
 

• Vet is minder belangrijk en vele malen minder ongezond voor je lichaam dan suiker. 
 
• Ongezonde vetten "  verzadigde vetzuren 

 
• Margarine, boter, rood vlees, melk, minder dan 70% chocolade 

 
• Het zijn rechte vetzuren ze maken geen knikje (het lijken rechte houten takken) 

 
• Hierdoor liggen ze dicht tegen elkaar aan zodat de stoffen overal in het lichaam kunnen samen 

klonten, en stroperig en hard van structuur kunnen worden. 
 

• Ze doen je aderen dichtslibben. 
 

• Zeer slechte vetten "  transvetten 
 

• Zit in alles wat in de fabriek gemaakt is: margarine, boter, koekjes etc. 
 

• Het zijn toevoegingen om vloeibare olie (met veel knikjes), vast te maken (geen knikjes). Ze zorgen 
ervoor dat de olie niet meer vloeibaar is.  
 

• Het is zulk vreemd vet dat de eiwitten in het lichaam het niet goed kunnen verwerken. 
 

• De vetten stapelen zich op, en kunnen bijzonder ongezond worden. 
 

• Zo verhogen ze de kans op aandoeningen zoals; een hartaanval, zorgen voor een slechte 
bloedsomloop, depressie en nog meer. 
 

• Transvetten komen NIET in de natuur voor. 
 

• Etiket: gedeeltelijk gehard, plantaardig vet. 
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Vetten 
Vetten zijn gezonder dan je dacht, van goede vetten word je niet dik. 
Zonder voldoende essentiële vetten in je dieet word je – gek genoeg – alleen maar zwaarder.  

 
• Goede vetten om in te bakken zijn: olijfolie, koolzaadolie, kokosolie of nog beter: avocado-olie. 

Wissel de soort olie die je gebruikt dagelijks af.  
 

• Goede vetten om koud te gebruiken zijn: notenolie zoals walnoot- en amandelolie, lijnzaad,  
perilla olie en eventueel sojaolie.  
 

• Wist je dat er ook superveel goede vetten zitten in groenten en fruit.  
 

• Een bepaalde hoeveelheid van de juiste vetten in je dieet is van wezenlijk belang, want als je ze niet 
binnenkrijgt ga je gewoon dood. Wat heel veel mensen niet weten, is dat alle natuurlijke soorten 
voedsel die er op aarde zijn wel iets van vet bevatten. Zo bevatten groenten en fruit ook vet, dus Ja, in 
een appel en zelfs in een komkommer zit vet. 
 

• Je lichaamsvetten samen met het vet dat je eet, maken zich op allerlei manieren nuttig. Ze versterken 
je natuurlijke afweersysteem, beheren je energiemetabolisme, worden gebruikt als opslag voor 
noodvoorraden energie, functioneren als schokdempers voor je gewrichten en beschermen je spieren. 
 

• Vet en seks gaan samen. Vet heb je nodig voor je seksleven, want je hebt vet nodig om hormonen als 
oestrogeen en testosteron aan te maken. 
 

• Vet bevat essentiële hormonen die helpen je eetlust te reguleren.  
 

• Ongezonde vetten maken je dik, verstoppen je bloedvaten en veroorzaken hartaanvallen. 
 

• Goede vetten veroorzaken geen overgewicht, suiker wel. 
 

• Diëten die weinig snelle suikers (geraffineerde suikers) bevatten, blijken beter te werken en gezonder 
te zijn dan vetarme diëten.  
 

• Uit onderzoek is gebleken dat suikers een grotere rol spelen bij hart- en vaatziekten dan vetten 
(althans als je goede gezonde vetten nuttigt).  

 
• Hoe  meer knikken er in een vetzuur zitten, hoe vloeibaarder deze vetzuren zijn. 
• Knikken zorgen ervoor dat de vetzuurketens minder gemakkelijk naast elkaar kunnen liggen  
             en kleven.  
• Dit verhindert de vorming van een hardere, meer vaste structuur. 
• Net zoals dat gebogen houten takken ook geen stevige vaste houthoop kunnen vormen.  
             (zoals een boomstam) 
• Vetzuren met verschillende dubbele bindingen (veel knikjes, gebogen houten takjes), vormen     
             vloeibare oliën, zoals olijfolie en lijnzaadolie.  
• Margarine en boter bevatten oorspronkelijk heel wat transvetzuren, die bijzonder ongezond  
             zijn voor de bloedsomloop. 
 
• FOUT VET: Transvetten. Transvetten zijn zeer ongezonde vetten die de kans vergroten op met 

name een hartaanval. 
 

• Transvetten zijn: boter en margarine, gefrituurde gerechten en fabrieksmatige geproduceerde 
zoetheden zoals koeken, wafels of gebak.  
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• Transvetzuren zijn zulke vreemde vetzuren in ons lichaam, dat eiwitten deze vetzuren niet goed 
kunnen verwerken. 
 

• Transvetzuren ontstaan wanneer vetzuren op een industriële manier bereid worden. 
 

• Margarine en boter zijn oorspronkelijk vloeibare vetten, die door transvetten in de fabriek worden 
hard gemaakt. Want transvetten zorgen ervoor dat knikjes (de dubbele binding, de houten takjes) 
recht worden gemaakt en ze gemakkelijk samen geklonterd kunnen worden. 
 

• Zowel Margarine als boter zijn ongezond. 
o Margarine bestaat voornamelijk uit onverzadigde vetzuren van plantaardige oorsprong die 

‘chemisch bewerkt’ worden zodat ze verzadigde vetzuren en transvetzuren bevatten. 
o Boter bestaat voornamelijk uit verzadigde vetzuren van dierlijke oorsprong die ‘chemisch 

bewerkt’ worden zodat ze verzadigde vetzuren en transvetzuren bevatten. 
 

• FOUT VET: Verzadigde vetten: zijn rechte vetzuren en kunnen zich aan elkaar vastzetten, en zo 
gemakkelijker samenklonteren. 

o Hierdoor klitten deze verzadigde (rechte) vetzuren eenvoudig samen in het binnenste van 
onze slagaders, wat atherosclerose (aderverkalking) kan veroorzaken. 

o Als deze vetachtige, samenklonterige, ‘stroperige’ ophopingen in onze slagaders groot genoeg 
worden, dan kunnen ze de hele slagader verstoppen " hartaanval of beroerte. 

o Verzadigde vetzuren kunnen ook gemakkelijker samenklonteren in onze eigen vetcellen, wat 
maakt dat we sneller dik worden. 
 

• Verzadigde vetzuren: bevinden zich vooral in dierlijke producten zoals (rood) vlees, melk, boter, kaas, 
roomijs en ook in witte chocolade en bruine chocolade. (chocolade boven de 70% cacao is wel 
gezond) 

 
• Goede Gezonde Vetten: onverzadigde vetzuren  
 
• Omega 3 vetzuren geven extra bescherming tegen hart- en vaatziekten, het vermindert de kans op een 

hartaanval, maar ook de kans op ontstekingsziekten en depressies. 
 

• Hebben meerdere of enkele of verschillende dubbele bindingen (knikjes, kromme houten takjes) en 
klonteren daarom niet samen en blijven in het lichaam dus ook vloeibaar. Vetten heb je nodig voor 
energie. 
 

• Goede vetten zijn olijfolie, omega 3 vetzuren die in vette vis zitten, walnoten (noten), lijnzaad, 
koolzaadolie, kokosolie etc. (vloeibare oliën). 
 

 
LET OP! Omega-6-vetzuren, zoals maïsolie, zonnebloemolie, palmolie, sesamzaadolie. Te veel van deze 
olie kan zorgen voor een toename van ontstekingen in het lichaam. Gebruik deze oliën eigenlijk niet. Let 
daarbij ook op producten die voor een groot deel uit deze oliën bestaan, zoals mayonaise.  
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Omega 3 is zeer belangrijk vet 
Waar zit het in? 
• 2x in de week vis is al voldoende om genoeg omega 3 binnen te krijgen. (staat gelijk aan 500mg elke 

dag) 
 

• Het zijn natuurlijke stoffen die voorkomen in vis en noten. Vb. van vette vis: zalm, makreel en haring. 
En noten zoals walnoten 
 

• Lijnzaad en koolzaadolie  
 

• Supplementen lijnzaadolie, visolie: minstens 500mg p.d. voor gezonde mensen 
 

• Bij overgewicht, hartproblemen (ook bij erfelijkheid) of al hartaanval hebben gehad, ook bij depressie 
1000mg p.d.   

o Bewaar omega 3 supplementen altijd in de koelkast 
 
Waar is het goed voor? 
• Omega 3 is goed voor zowel gezonde als voor zieke mensen 

 
• Het geeft minder risico op hartaanval, is goed tegen depressie en is goed voor de aanleg van de 

hersenen bij baby’s (bij borstvoeding via de moeder, of via het eten).  
 

• Goed voor het onderhoud van de hersenen 
 

• Wordt ook aangeraden door officiële instanties (het is wetenschappelijk bewezen) 
 

• Remt ontstekingen af en kunnen ondersteunen bij auto-immuunziekten 
 

• Kortom, voor de overgrote meerderheid van mensen zijn omega-3 vetzuren gezond 
 

• Onderzoek toont aan: hoe meer omega-3-vetzuren in het bloed, hoe minder risico op een hartaanval.  
 

• Het zijn stoffen die van nature in mens en dier voorkomen 
 

• Omega 3 vetzuren worden ingebouwd in de wanden van je cellen (ook bij je hart en je bloedvaten). 
Dit heeft als gevolg dat deze celwanden meer vloeibaar zijn, wat ervoor zorgt dat de eiwitten beter 
kunnen ronddrijven in de celwanden en met elkaar kunnen intrigeren. 

o De wanden van bloedvatcellen worden hierdoor gezonder. 
o Gezonde bloedvatwanden zorgen ervoor dar er minder klonters in de bloedvaten gevormd 

worden, zodat risico op een hartaanval verminderd wordt. 
 

• Omega 3 planten zich ook in de wanden van onze hersencellen, wat goed is voor het brein. 
 

• Onderzoeken tonen aan dat omega-3-vetzuren inderdaad werkzaam zijn tegen depressie en 
depressieve episodes kunnen verminderen bij b.v. manisch-depressieve personen. Maar ook bij 
postnatale depressies 

o Tijdens de groei van de foetus zijn omega-3-vetzuren belangrijk voor de aanleg v.d. hersenen 
van het kind. 

o Groeiende babyhersenen hebben veel omega 3 nodig en wanneer er niet genoeg voorradig is, 
dan onttrekt het kind deze aan de moeder. Hierdoor bouwt de moeder gedurende haar 
zwangerschap een tekort op aan omega 3 en wordt ze vatbaarder voor depressie.  
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Ode aan de VEZELS 
Complexe koolhydraten (de goede) leveren veel vezels. Zij zijn super goed voor je stoelgang, vezels duwen 
je eten naar buiten. Ze zorgen ervoor dat je goede poep produceert en daarnaast zijn het zeer goede 
schoonmakers, ze borstelen je darmen lekker schoon.  

 
! Duwen je darmen schoon  
! Nemen onderweg naar buiten afvalstoffen mee. 
! Borstelen je darmen schoon  

 
! Hierdoor verminderen vezels de opnamen van gifstoffen en het risico op darmkanker, wat 

een typische ‘westerse beschavingsziekte’ is.  
 
! De Hele Dag Energie ook wel de DHDE. 
! Vezels zorgen er ook voor dat de opname van suiker in je bloed vertraagt, waardoor je 

bloedsuikerspiegel in balans blijft. 
! Omdat ze de pieken in je bloedsuikerspiegel voorkomen (en je daardoor GEEN DIPJES krijgt), 

geven ze je de hele dag door energie. 
 
! Vezels zorgen ook voor de goede bacteriën in je darmen. Deze bacteriën voeden zich met vezels en 

kunnen alleen maar overleven zolang er vezels blijven binnenkomen.  
! Zodra je goede bacteriën van de honger sterven nemen de slechte bacteriën het over in je darmen.  
! Goede bacteriën heb je nodig om de slechte te weren, je darmen gezond te houden, dus voed ze.  
! Eet voldoende groenten en fruit.  

 
! Daarnaast verlagen vezels je ‘slechte’ cholesterol.  

o Dit doordat vezels in je spijsverteringskanaal zich aan het cholesterol hechten en je dit 
cholesterol gewoon uitpoept. 

o Het is gebleken dat een te hoog cholesterol niet komt door te veel vet, maar door een zwaar 
te kort aan voedingsstoffen, Groenten en fruit en ook hun vezels.  

o En dat een te laag cholesterol gevaarlijker is dan een te hoog cholesterol. Dit omdat 
cholesterol de gaten in je cellen dicht. Heb je hier te weinig van dan kunnen deze gaten niet 
gedicht worden. 

 
 

Vezel voordelen  
! Vezels werken verzadigend waardoor je 

minder snel trek krijgt.  
! Verlichten obstipatie door je stoelgang zachter 

en regelmatiger te maken. 
! Vertragen de opname van suiker. 
! Reguleren je energieniveau en geven je de hele 

dag door energie DHDE. 
! Nemen het slechte cholesterol mee naar 

buiten. 
! Gaan overgewicht tegen. 
! Vermeerderen het aantal goede bacteriën.  
! Gaan spastische darm, obesitas en aambeien 

tegen. 

Goede vezels zitten in; 
! Groenten 
! Fruit 
! Zaden 
! Noten 
! Peulvruchten 
! Bonen 
! Linzen 
! Volkorengranen 

 

GEEN VEZELS 
! Vis  
! Vlees 
! Eieren 
! Melkproducten 
! En al het slechte bewerkte ‘voedsel’ (nepvoedsel)  
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Voedingssupplementen 
Wel of niet nodig? Ik zeg van wel. De schrijver van het boek “De Voedselzandloper”, Amber Alberda, 
schrijfster van kookboeken en expert op het gebied van een gezonde levensstijl, David Wolfe, en vele 
andere wetenschappers en doctoren zeggen dit ook. WAAROM? Omdat we helaas niet meer alle 
voedingsstoffen uit onze voeding kunnen halen. Vroeger, toen de aarde vruchtbaar was had je inderdaad 
geen supplementen nodig. Tegenwoordig wordt er echter zo veel verbouwd dat de grond letterlijk 
uitgeput raakt. Het gevolg hiervan is dat de gewassen nog wel groeien, maar de essentiële toegevoegde 
waarde van vitaminen en mineralen en andere broodnodige nutriënten  nauwelijks of niet te vinden zijn in 
het voedsel. Door het kunstmatig laten groeien van voedsel en het gebruik van pesticides, zit er 
tegenwoordig in een broccoli niet meer dezelfde hoeveelheid aan voedingsstoffen als in die van een x-
aantal jaren/eeuwen geleden. Er zitten dus veel minder voedingsstoffen in ons huidige voedsel dan je 
denkt. EET echter wel je voedsel en slik (een) voedingssupplement(en) bij. Maar het blijft altijd je eigen 
keuze, en blijf te allen tijden naar je lichaam luisteren, om te voelen wat je nodig hebt. Weet wel dat al de 
groenten en fruit samen alle vitaminen, mineralen, flavonoïden en fytovoedingsstoffen bevatten.  

 
•  De voedselzandloper raad je sowieso aan om dagelijks vitamine B, magnesium, Jodium, selenium en 

Vitamine D te slikken. Veel van deze stoffen spelen een belangrijke rol in het metabolisme en het 
lichaamseigen antioxidanten systeem. 

o Bovendien zorgen suboptimale (lichte) tekorten van deze stoffen ervoor dat er gedurende 
decennia aan je gezondheid wordt geknabbeld.  

 
•  Om gezond te blijven heb je vijftig externe* factoren nodig: 

o 13 vitaminen 
o 21 mineralen 
o 9 essentiële aminozuren 
o 2 essentiële vetzuren 
o Koolhydraten 
o Vezels 
o Lucht  
o Water 
o Licht 
o *Extern wil zeggen dat het lichaam deze niet zelf kan produceren en we ze dus uit ons dieet, 

uit ons eten, moeten halen. En dat moet je dan ook echt doen want deze stoffen zijn uiterst 
belangrijk voor je gestel. 

 
•  Sommige vitaminen zijn essentieel bij het omzetten van voedsel in energie, terwijl andere weer een 

belangrijke rol spelen bij het versterken van je immuunsysteem  
 

•  Aangezien het menselijk lichaam zichzelf continu vernieuwt, betekent dit dat je iedere dag een 
optimale hoeveelheid aan voedingsstoffen nodig hebt.  
 

•  Omdat er veel minder voedingsstoffen in ons huidige voedsel zit. Is een constante (grotere) aanvoer 
van essentiële voedingsstoffen dus belangrijker dan ooit.  
 

•  ‘Ik neem wel een extra sinasappel’ hoor ik heel veel mensen zeggen, om maar een beetje in de buurt te 
komen van één vitamine C pil van 1000mg, moet je op een dag 22 sinasappels eten. Onthoud: Één 
stuk fruit bevat ongeveer 30mg aan vitamine C.  
 

•  De enige manier waarop je de hoeveelheid vitaminen die je nodig hebt om je opperbeste gezondheid 
te verkeren binnenkrijgt, is om naast je gezonde eten supplementen te slikken. 
 

•  Vitamine en mineralen zijn cruciaal in praktisch iedere functie die het lichaam uitvoert. Het is dus van 
essentieel belang deze voedingsstoffen dagelijks aan te vullen.3 

                                                        
3 A. Alberda, Eet jezelf, mooi, slank en gelukkig (Houten-Antwerpen 2010) 119. 
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EET JE VOEDSEL 
Groenten, fruit, noten, paddenstoelen, vette vis en peulvruchten bevatten duizenden andere stoffen die 
niet in voedingssupplementen te vinden zijn, en die een belangrijke invloed op onze gezondheid hebben. 

 

Vitaminen 
Vitaminen stellen je lichaam in staat om belangrijke processen uit te voeren. Zo activeren ze je enzymen, 
zonder vitaminen kunnen ze geen kant op. Vitaminen houden je hormoonspiegel in balans, zorgen voor 
een gezonde huid en versterken je bloedvaten. Daarnaast zijn ze essentieel voor je hersenen, je centrale 
zenuwstelsel en praktisch iedere andere functie die je lichaam uitvoert.  
 
Naast dat je vitaminen nodig hebt voor je weerstand en je gezondheid, wordt je dagelijks ook nog eens 
overspoeld met chemicaliën zoals lood (in benzine), aluminium (deodorant, tandpasta, kookwaren), koper 
(kraanwater), kwik (in tonijn en andere vis), en talloze andere giftige stoffen die op lange termijn 
bijzonder schadelijk zijn voor je gezondheid. 
 
BV. lood en uranium stapelen zich in je botten op en komen zo in je bloedbaan terecht op het moment 
dat je botten op latere leeftijd (in de overgang) poreuzer worden. Maar ook depressie, angstgevoelens, 
astma, allergieën, verminderde vruchtbaarheid, kanker, schizofrenie en Alzheimer zijn slechts een handvol 
voorbeelden van de gevolgen van langdurige blootstelling aan gifstoffen.  
Vitamine C is bijvoorbeeld cruciaal in het ontgiften van je lichaam 

 
! Omdat je lichaam vrijwel zelf geen vitaminen aanmaakt, ben je dus afhankelijk van je voeding. 

 
! Door je voeding dagelijks dood te koken krijg je te weinig vitaminen binnen; eet daarom ook je 

voedsel zoveel als mogelijk rauw zoals je groenten en fruit. Hierdoor verhoog je inname van je 
vitaminen.  

 

Mineralen 
Net zoals vitaminen zijn mineralen onmisbaar. Mineralen worden ook wel voedingsstoffen of -zouten 
genoemd. Ze komen in kleine hoeveelheden in eten en drinken voor en werken als beschermende stof: ze 
zorgen ervoor dat je gezond blijft. Ze ondersteunen de activiteit van de vitaminen en zijn essentieel bij de 
aanmaak van je bloed, beenderen en weefsel. 
Je lichaam kan zelf geen mineralen aanmaken en dus moet je net zoals bij vitaminen ervoor zorgen dat je 
ze iedere dag via je voeding binnenkrijgt. 
 
Mineralen hebben betrekking op de conditie van je zenuwstelsel, zorgen voor een goede samenstelling van 
je lichaamsvocht, regelen je energiehuishouden en het zuurstoftransport. Maar ook neutraliseren ze alle 
schadelijke stoffen die je dagelijks ongewild binnenkrijgt.  
 
Mineralen kan je vinden in groenten, fruit, vlees, noten en zaden. Voorbeelden van mineralen zijn: zink, 
calcium, selenium etc.   
 

Kleine aanvulling 
! Vergeet niet dat optimale voeding met als doel een optimale gezondheid uit twee factoren bestaat: 

1. De inname van voedingsstoffen verhogen. (door vitaminen, mineralen, vezels etc. in te 
nemen). 

2. De inname van stoffen die je voedingsstoffen beroven, te minimaliseren (stress, 
alcohol, suiker, medicijnen etc.) 

! Door meer voedingsstoffen tot je te nemen en het contact met schadelijke stoffen te vermijden, zorg 
je ervoor dat je niet alleen langer, maar ook beter en gezonder leeft. 
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Niet in de toiletpot 
Veel voedingssupplementen verdwijnen weer in de toiletpot, omdat ze niet goed worden ingenomen. 
Hierdoor worden de pillen niet goed verteerd en heeft je lichaam er dus niets aan. 

 
Wat te doen? 
1. Neem voedingssupplementen altijd in bij het eten (tenzij anders staat vermeld). Dit verhoogt de 

opname in het lichaam. 
2. Neem je supplementen altijd in met water en niet met thee, koffie, frisdrank, alcohol. Deze dranken 

verhinderen het opnemen van de voedingsstoffen (met name ijzer).  
 

•  Vitamine  D, 2000ie eenheden of 50mg per dag 
o is nodig om calcium vanuit de darmen op te nemen. 
o Het helpt bij de opbouw van je botten. 
o Vitamine D heeft een zeer belangrijke invloed op je immuunsysteem het helpt je bij een 

goede weerstand. Het regelt, kalibreert en versterkt je immuunsysteem  
o Vitamine D speelt ook een rol bij kanker, hart- en vaatziekten en diabetes. Uit studies is bv. 

gebleken dat als vrouwen voldoende vitamine D innamen zij minder kans hadden op 
borstkanker en langer leefden.  

o De overheid raad je aan om 200ie eenheden vitamine D per dag in te nemen, ECHTER de 
wetenschappers raden aan om 2000ie eenheden per dag in te nemen. 

o Normaal is dat je vitamine D in het bloed tussen de 30 en 60 ng/ml ligt. In zonnige landen 
liggen deze cijfers bij mensen nog veel hoger: tussen de 50 en 90 ng/ml. 

o In Nederland komt een groot deel van de bevolking heel erg veel vitamine D te kort. Let wel, 
om genoeg vitamine D per dag binnen te krijgen moet je dagelijks 20min naakt in de volle 
zon liggen.  
 

•  Vitamine  C , heb je niet alleen nodig voor zoals men vroeger dacht, alleen scheurbuik. Het lichaam 
heeft vitamine C ook nodig bv. voor het afvoeren van gifstoffen. (zie meer over vitamine C ‘vitmanie 
C voor een griepvrije winter’. 

o Vitamine C. Vitamine C wordt in hoge doses een pro-oxidant in plaats van een antioxidant. 
Inderdaad, vitamine C, de meest gekende antioxidant die er bestaat, kan een pro-oxidant zijn. 

o Als je dus vitamine C intraveneus ingespoten wordt, dan komen hoge doses in de bloedbaan 
terecht en kan vitamine C kanker bestrijden (ontstekingsremmend) omwille van zijn pro- 
oxidantactiviteit.4 
 

•  Jod ium, maximum 200mg per dag. 
o Jodium speelt een belangrijke rol in het metabolisme  
o Jodium regelt de snelheid van het metabolisme en de lichaamstemperatuur. 
o Omdat jodium een belangrijke rol speelt in het aandrijven van je energieprocessen, kan een 

klein tekort al voor gezondheidsproblemen zorgen; 
! Moeheid en concentratiestoornissen. 

o LET OP! Een teveel aan Jodium kan toxisch (giftig) zijn, vooral voor de schildklier, daarom 
is 200mg de maximumdosis voor een voedingssupplement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
4 K. Verburgh, De voedselzandloper, over afvallen en langer jong blijven (Amsterdam 2012) 241. 
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•  Selen ium, maximum 100mg per dag. 
Selenium is net zoals jodium een mineraal. Door selenium in te nemen wordt het 
lichaamseigen antioxidantensysteem versterkt en kunnen vrije radicalen dus beter worden 
opgeruimd. 

o Het versterkt ook het immuunsysteem. Veel eiwitten in het immuunsysteem hebben selenium 
nodig om goed te kunnen functioneren.  

o Studies tonen aan dat selenium een belangrijke bescherming kan bieden tegen kanker. 
o Selenium is een krachtig middel. Het kan dus ook zeer toxisch zijn. Bij het innemen van dit 

supplement is het belangrijk dat je niet te veel hiervan inneemt. 
o 100mg aan selenium voedingssupplement. Je mag dagelijks max. 400mg binnen krijgen, 

daarom is het verstandig om selenium in doses van 100mg te slikken. Mede omdat je vanuit 
het eten en uit bv. een multivitamine ook al selenium binnenkrijgt en op deze manier nooit 
teveel aan selenium binnenkrijgt maar wel genoeg.   
 

•  Magnes ium, 300 a 600mg per dag, wel samen innemen met aminozuur. 
 

•  Vitamine  B complex o f  B-  For t e  g i s tv r i j  (met vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B9 en B12)  
1 a 2 x daags 1 capsule volgens het A.D.H (Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid). 
 

•  Mult iv i taminecomplex ,  is de basis van je voedingssupplementen, de andere supplementen hangen 
hieraan vast, zodat het multivitaminecomplex aan vitaminen en mineralen ervoor zorgt dat de andere 
supplementen beter worden opgenomen.  

o Het zorgt er ook voor dat je je lichaam van de meeste vitaminen en mineralen voorziet. 
o Alleen een mulivitaminecomplex is niet voldoende, je hebt andere aanvullingen nodig.  
o Ik raad aan om je te verdiepen in voedingssupplementen en zelf te beslissen welke je wilt 

slikken. 
o Bij veel huisartsen kan je een vitamine bloedonderzoek aanvragen, ik doe dit zelfs om de 1 a 2 

jaar. 
o Wissel soms af in je voedingssupplementen zodat je lichaam alert blijft en niet lui wordt, zo 

kan je een maand even geen vitamine B slikken en de maand erop weer wel. 
! LET OP! Slik altijd een multivitaminecomplex, vitamine C en Vitamine D. Tussen de 

rest kan je variëren en spelen.  
•  Zink, vermindert de opname van lood in je systeem. 
•  Calc ium, houd je aluminiumlevels laag 

 

In het kort 
•  Suboptimale tekorten: dit zijn lichte tekorten die op lange termijn tot gezondheid problemen leiden en 

die verouderingsproces versnellen. 
 

•  Slimme voedingssupplement: 
o  Spelen vooral in op het metabolisme (magnesium, vitamine B en jodium) 
o Activeren het lichaamseigen antioxidantensysteem (selenium) 
o Vullen veelvoorkomende suboptimale tekorten aan (vitamine D) 

 
•  LET OP! Voedingsstoffen zijn teamsporters, ze werken beter samen dan alleen. Zo werkt een 

vitaminen B11 beter in combinatie met een vitamine C en B12. Calcium werkt beter in combinatie 
met magnesium en vitamine D. Daarom ook is het belangrijk om een goede multivitamine-en-
mineraalpreparaat als Basis te slikken om alle andere voedingssupplementen zo goed mogelijk hun 
werk te laten doen.  
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Voedselgroep Eiwitten 
Eiwitten zorgen voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de groei van jouw lichaam. Alle 
lichaamscellen en weefsels in jouw lichaam bestaan grotendeels uit eiwitten. Ze zijn onmisbaar voor een 
gezonde groei en spelen een belangrijke rol in de productie van hormonen, afweerstoffen, enzymen  
en weefselopbouw. Eiwitten stellen het lichaam tevens in staat belangrijke voedingsstoffen uit voedsel 
op te nemen en afvalstoffen af te voeren.  
 
! Je lichaam kan geen voorraad eiwitten aanleggen, maar je wel elke dag, je hele leven lang, nieuwe cellen 
geven. Je hebt dus iedere dag eiwitten nodig voor je celaanmaak! 

 
! Je hebt twee verschillende soorten eiwitten, de dierlijke en de plantaardige eiwitten. 

o Dierlijke eiwitten zijn; Vlees, vis, eieren, yoghurt, kaas, melk en kwark. 
o Plantaardige eiwitten zijn; peulvruchten, aardappelen, bonen, noten en zaden, zeewier 

(spirulina) en sojaproducten (zie plantaardige eiwitten). 
! Zowel dierlijke als plantaardige eiwitten zijn opgebouwd uit aminozuren: essentiële aminozuren en 

niet essentiële aminozuren. 
o essentiële aminozuren: moeten uit je voeding komen omdat ze uiterst belangrijk voor je zijn 

maar je lichaam ze niet zelf kan aanmaken.  
! UIT je Voeding 

o Niet essentiële aminozuren: hoeven niet uit je dieet gehaald te worden omdat je lichaam ze 
zelf kan aanmaken uit andere aminozuren.  

! Niet uit Je Voeding. 
 

! Wanneer het lichaam eiwitten aanmaakt heeft het verschillende aminozuren nodig. De hoeveelheid 
essentiële aminozuren in een eiwit bepaalt dus de kwaliteit van een eiwit. Een compleet eiwit bevat 8 
essentiële aminozuren.  

! Dierlijke eiwitten bevatten inderdaad alle 8 essentiële aminozuren en zijn geweldige eiwitten. Helaas is 
te veel vlees niet goed voor je en bevat het meeste vlees wat verkrijgbaar is wagonladingen hormonen 
en antibiotica (zie bij kopjes vlees). 

 
Dierlijke eiwitten in het kort 

! Bij dierlijke eiwitten komen zuren vrij die door het lichaam onmiddellijk geneutraliseerd moeten 
worden (onder andere) door calcium aan je botten te ontrekken. 

! Dierlijke eiwitten zijn dus een behoorlijke aanslag op je kalkvoorraad, wat het risico op osteoporose 
(botontkalking) vergroot.  

! Beperk je inname van vlees tot twee a drie keer per week.  
 

Plantaardige eiwitten in het kort 
! Plantaardige eiwitten helpen eventuele zuuroverschotten (in tegenstelling tot vlees) juist te 

neutraliseren. Daarnaast bevatten ze veel minder vet dan vlees en voorzien ze je behalve van 
aminozuren ook nog van nuttige koolhydraten.  

! Hoeveel eiwitten.  
o Eet op zijn minst 1 portie bonen per dag 
o Eet bij elke maaltijd eiwitten, plantaardige of dierlijke, maar een klein handje noten is ook al 

voldoende aan eiwitten.  
! Vergeet niet dat de meeste voedingsmiddelen (JA, zelfs groenten en granen) eiwitten bevatten en je 

dus eerder te veel dan te weinig aan eiwitten binnen krijgt. 
 

! Eetbuien. Dit kan komen doordat je te weinig eiwitten binnen hebt gekregen waardoor je naar eten 
verlangt. Door eiwitten te eten heb je veel minder tot geen last meer van eetbuien.  
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Voedselgroep Koolhydraten 
‘Koolhydraten’ is een verzamelnaam voor zemelen en suikers en vormen een andere (naast water, eiwitten 
en vetten) broodnodige voedselgroep. Koolhydraten voorzien je hersenen en je lichaam van energie. 
Koolhydraten heeft je lichaam hard nodig, zij zijn de brandstof van het lichaam. Ze helpen je beter 
functioneren, scherper denken, maken je energieker en geven je een positieve kijk op het leven.  

 
! Je hebt twee soorten koolhydraten: de goede en de slechte, ook wel de complexe en de enkelvoudige.  

 
Complexe koolhydraten  
De GOEDE 

Enkelvoudig (simpele) koolhydraten 
 De SLECHTE 

! Deze koolhydraten bevatten natuurlijke 
suikers die het lichaam makkelijk en 
gedoseerd kan afbreken. 

! Ze geven je een goede, langdurige 
energietoevoer, een heldere geest en een 
gelijkmatig humeur. 

! Daarnaast bevatten ze heel veel vezels.  
! Deze vezels zorgen ervoor dat ze langzaam 

door het lichaam verteerd worden en zo je 
bloedsuikerspiegel goed in balans houden. 

! Ze voorkomen dipjes. 
! Worden veel minder door het lichaam als vet 

opgeslagen. 
! In strijd tegen de kilo’s zijn deze koolhydraten 

je beste vriend, maar ook voor een gezond 
en gelukkig leven.  

! Deze koolhydraten worden tijdens hun 
bewerkingsproces (in de fabriek dus) ontdaan 
van alle vitaminen, vezels en mineralen. 
Waardoor er uiteindelijk een onnatuurlijke 
zoetere variant over blijft. 

! Dit ziet je lichaam als een pure suiker, die je 
bloedsuikerspiegel torenhoog doet omhoog 
schieten. 

! Waardoor het vervolgens nog eens veel verder 
doet dalen. 

! Wat jou dan weer heel erg moe en slaperig 
maakt. 

! EN je naar nog meer suiker doet verlangen. 
! Rooft je van energie.  
! Vaak berooft het je lichaam van zoveel 

energie, dat je na het eten in slaapt valt 
(eigenlijk in coma ligt). Je lichaam heeft op dat 
moment te weinig energie om jouw eten te 
verteren en jou wakker te houden. Als dit wel 
zou zijn zou je dood kunnen gaan. 

! Klets op je heupen. Bij het eten van deze 
koolhydraten plak je het voedsel letterlijk op 
je heupen. Het lichaam kan het zo moeilijk 
verwerken en het zit zo vol met suiker dat het 
vet op je heupen gaat zitten. 

Volkoren en hele graanvarianten zoals; 
! Bruine rijst 
! Quinoa (ook een volledig eiwit) 
! Rogge 
! Boekweit 
! Haver 
! MAAR ook GROENTEN en BONEN 

‘lege’ producten     
! Suiker 
! Witbrood 
! Witte pasta 
! Croissants 
! Koekjes 
! Taart 
! Bagels 
! Cake 
! Etc., etc., de lijst is oneindig 
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Complexe koolhydraten  
De GOEDE 

Enkelvoudig (simpele) koolhydraten 
 De SLECHTE 

 Fruit is wel goed 
! Ja, fruit is ook een simpele koolhydraat. 
! Dit is vanwege het hoge  

simpele-suikergehalte. 
! Gelukkig door de hoeveelheid vezels in 

een stuk fruit worden de suikers in fruit in 
je voldoende geremd. 

o Ze verhogen dus je 
bloedsuikerspiegel niet al te hoog 
en houden het goed in balans.  

! Fruit is vrijwel de enige gezonde 
koolhydraat in deze categorie.  

 
 

Voedselgroep Vetten 
Vet is een belangrijke voedselgroep. Het is dus eigenlijk raar dat iedereen er bang voor is. Vetten zorgen 
ervoor dat alles heerlijk lekker en soepel blijft bewegen in je lichaam. Het geeft je die mooie, strakke en 
gezonde uitstraling die ze in potjes beloven, en het maakt je nog dun ook. Vetten verlagen namelijk ook je 
eetlust.  
 
Onze hersenen bestaan voor bijna 60% uit vet en door het consumeren van de juiste essentiële vetten (zie 
vetten), reduceer je het risico op kanker, hart- en vaatziekten, allergieën, Alzheimer, reuma, eczeem, 
depressie en een hele lange lijst met andere kwalen. 
 
Vetten helpen ook je bloedsuikerspiegel stabiel te houden en je hormonen gezond te houden.  

 
! Je hebt drie verschillende soorten vetten (zie vetten), verzadigde vetten, transvetten en onverzadigde 

vetten. 
! De omega 3-,6-, en 9-vetzuren. 
! Deze vetten zijn gezonde vetten, die je huid en haren voeden, je helpen gewicht te verliezen, je 

immuunsysteem te versterken, ontstekingen te helpen voorkomen, de vitamine A, D, E en K 
absorberen, en je cholesterol verlagen door de slechte vetten af te breken . 

! Een flesje goed vet: olijfolie, koolzaadolie, lijnzaad etc. doet meer voor je dan welk cosmetisch 
product ook. Het geeft je namelijk; 

o Mooiere huid 
o glanzend haar 
o gezondere nagels 
o Beter humeur 

 

Goede vetten zijn: olijfolie, lijnzaadolie, tarwekiemolie, 
sesamolie, avocado’s, olijven, zaden en noten, vette vis. 
 
Noten: walnoten, hazelnoten, amandelen. 
Vette vis: makreel, sardine, tonijn, haring, ansjovis en zalm.  

 
Tekorten. 
! Omega 6 komen de meeste mensen niet te kort. Die zitten in avocado’s, noten en de meeste 

plantaardige oliën. 
! Omega 3 komen de meeste mensen te kort deze zitten onder anderen in lijnzaad en vette vis.  
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TIPS voor meer vet. 
1. Neem dagelijks 1 eetlepel 5-zaden supermengsel. Dit bestaat uit 

gemalen sesam-, lijnzaad, zonnenbloem-, pompoenpitten, goji- 
bessen en of chiazaad of nog een ander zaad. 

a. Doe dit in je groentesap, over je ontbijt, door een salade. 
Het kan zelfs door de soep.  

2. Wees scheutig met olijfolie en of andere oliën. 
a. vermijd gefrituurd, zwartgeblakerd, of verbrand vet en loop 

met een grote boog om verzadigde vetten en transvetten 
heen.  

3. Eet twee- tot driemaal per week een vette vis. 
a. Lukt dit niet neem dan ook visoliecapsules.  
b. Let op dat je wel een goed merk kiest dat gefilterde vetten 

gebruikt, anders slik je een hoop gifstoffen, zoals kwik.  
 

 

Voedselgroep Water 
Water is de eerste levensbehoefte die er is. Tweederde van ons lichaam bestaat uit water. Zonder water 
zijn we binnen vier dagen dood, terwijl we het zonder voedsel vele malen langer kunnen uithouden. Dit 
maakt water tot onze en dus ook jouw eerste en belangrijkste voedingsstof. Water geeft je lichaam ook 
nog eens zuurstof en veerkracht. 
 
! Water drinken is dus heel erg belangrijk, maar drink niet te veel. Drink tussen de 1,5 a 2 liter water per 

dag. Iemand die veel sport heeft meer vocht nodig dan iemand die weinig activiteiten doet. Iemand 
die in een niet goed geventileerde ruimte werkt heeft ook weer meer vocht nodig dan iemand die 
vaker op een dag buiten is. Luister naar je lichaam hoeveel water het nodig heeft maar kom zeker aan 
de 1,5 liter. 

o En nee, koffie, frisdrank en thee tellen niet mee. Gewoon overheerlijk WATER. 
o Feitje over cola: om cola te verteren heeft je lichaam calcium nodig. Dit calcium haalt je 

lichaam uit je botten. Daarnaast onttrekt cola heel veel zuurstof aan je lichaam en verzwakt 
het je immuunsysteem. Niet zo’n fris drankje dus.  

! Naast dat water helpt dat je niet dood gaat, helpt water ook je voedingsstoffen naar cellen te 
transporteren, afvalstoffen af te voeren, je lichaamstemperatuur op peil te houden en is noodzakelijk 
bij werkelijk alle vertering, absorptie, circulatie- en uitscheidingsprocessen die er in je lichaam 
plaatsvinden.  

! Droge huid? De volgende keer dat je voor je droge huid een duur crèmetje koopt, ga dan eerst na of 
je wel genoeg water drinkt. Een droge huid is vaak een groot tekort aan water.  

! Obstipatie? Een tekort aan water leidt tot het opslaan van meer vet, problemen met je spijsvertering, 
nierstenen, constipatie, diabetes, het slecht functioneren van je organen, gewichts- en spierpijn en 
vasthouden van vocht.  

 

Wat te doen 
! Zorg dat je altijd een FLES WATER (het liefst gezuiverd water in een glazen fles) bij je hebt. Zet het 

op je bureau, doe er één in je tas, bij de bank, bij de tv of je eettafel. zodat zonder dat je het zelf ook 
maar door hebt je heel veel water drinkt. 

! Zuiver water. In kraanwater (met name in stedelijke gebieden) zit vaak chloor, fluoride en andere 
chemicaliën. Dit is om rondzwervende bacteriën te vernietigen. 

o Wanneer je deze bacteriën in grote hoeveelheden drinkt, kunnen deze behoorlijk schadelijk 
zijn voor je gezondheid. 

o Koop dus water in flessen  
o Of neem een waterfilterkan om water te zuiveren 
o Of nog beter, laat een waterfilter in je keuken installeren.  
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Voedselzandloper 
Een echt goed en gezond dieet is een dieet dat nooit eindigt.  
 
! De theorie van de voedselzandloper is niet alleen gebaseerd op de voedingsleer. 
! We zouden minder vertrouwen moeten hebben in de geneeskunde en MEER vertrouwen moeten 

hebben in een GEZONDE LEVENSSTIJL. 
! Meer vertrouwen hebben in de geneeskunde en de wetenschap over veroudering en evolutie van de 

mens. 
! Het is vooral gericht op een gezond leven, waarbij gewichtsverlies een automatisch gevolg is.  
! De mens is een gewoontedier, het past zich snel aan, en houdt die nieuwe gewoonte vast. Binnen no 

time wordt het een vanzelfsprekendheid.  
! Wil je slank worden (en blijven) en veroudering tegengaan, eet dan geen: Brood, aardappels, rood 

vlees of melkproducten.  
! 1 glas rode wijn per dag is goed voor je 
! Om gezond te eten is het even belangrijk om te weten wat gezond, en wat ongezond voedsel is. 

 

Vetten 
! Margarine en Boter zijn ongezond omdat er Transvetten in zitten. 
! Transvetten maken de boter en margarine niet meer vloeibaar en zeer ongezond. 
! In margarine en boter zitten geen natuurlijke omega 6,7, en 9. 
! Omega 3 vermindert de kans op een hartaanval en hartkwalen. 

! Zit in vette vis, (makreel, zalm etc.), noten (walnoten) en lijnzaad, koolzaadolie. 
! Het kan zelfs genezing bieden voor verschillende hersenaandoeningen.  

! Of slik visolie zonder toegevoegde omega 6,7, en 9. Omega 6,7, en 9 heb je niet zoveel nodig en 
te veel kan tegenwerken. Deze omega’s kan je ook uit andere oliën en noten krijgen.  

! 2x per week vette vis eten is al voldoende om genoeg omega 3 binnen te krijgen. 
! Zalm, makreel, haring. 

! Kom je niet aan deze hoeveelheid vis in de week, dan is het al voldoende om 500mg omega 
supplementen erbij te slikken = gelijk aan 2x in de week vette vis. 

! Bij ziekte, met name overgewicht, depressie, hartklachten, en tal van andere ziektes, is het zeer 
verstandig om aanvullend 1000mg omega 3 te slikken (visolie of lijnzaadolie). 

! Gebruik het liefst geen sesamolie, deze bevat veel omega 6. Omega 6 vetzuren krijgen je al genoeg 
binnen, o.a. via brood. 
 

Zwarte Chocolade voert suiker af. 
! Zwarte chocolade van 100% rauwe cacao is super goed voor je. 
! 10 mg per dag is al voldoende en al genoeg om bloedvatfunctie te verbeteren. 
! Zorgt onder meer voor het verwijden van de bloedvaten, die een daling in de bloeddruk geeft. 
! Zorgt voor daling in de bloeddruk. 
! Zorgt voor een zeer goede concentratie en een heerlijk 4-uurtje dus. (16:00-tje) 
! Alles boven 70% (zit nog wel veel suiker in dus pas op) 
! Geeft een bijzonder gezond effect op hart- en bloedvaten, het verlaagt de bloeddruk en het zorgt 

voor minder kleverige bloedplaatjes. 
! Het zorgt ook voor een beter insulinerespons. 

! Dat wil zeggen dat het lichaam beter de suiker kan verwerken en opslaan, zodat de suiker minder 
lang in de bloedbaan blijft en evt. allerlei weefsels kan bereiken waardoor het minder schade kan 
aanrichten zoals aan de ogen, hersenen, de nieren of bloedvatenwand. 
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Eiwitten 
• Vlees, gevogelte en vis 
• Peulvruchten (droge bonen en erwten) 
• Tofu 
• Eieren 
• Noten en zaden 
• Melk en zuivelproducten 
! Eiwitten zijn te vinden in;  

! Vlees, gevogelte en vis 
! Peulvruchten (droge bonen en erwten) 
! Tempeh, miso, natto en Tofoe (tempeh is beter, omdat het een veel minder bewerkt product is. 

Let wel op met de mate van inname van deze producten wanneer het gemaakt is van soja) 
! Eieren 
! Noten en zaden 
! Melk- en zuivelproducten (zie melk de slechte motor) 
! Groenten en fruit  
! Granen 

! Te veel proteïnen zijn niet gezond. Hoe meer proteïnen of aminozuren je eet, hoe sneller je veroudert. 
! Eet minder dierlijke eiwitten en vervang ze door peulvruchten, noten etc. (zie eiwitvervangers). 

Minder eiwitproductie in je lichaam zorgt ervoor dat je minder snel groeit (je cellen) en minder snel 
veroudert. 

! Plantaardige eiwitten zijn gezonder dan dierlijke eiwitten omdat ze minder methionine en 
zwavelhoudende aminozuren bevatten. 
! Methionine helpt bij de afbraak van vetten en voorkomt daardoor de opbouw van vet in de 

slagaders, en helpt bij de spijsvertering en het verwijderen van zware metalen uit het lichaam. 
! Peulvruchten bevatten weinig methionine, dat de eiwitproductie verlaagt, en deze bevatten 

plantaardige proteïnen die gezonder zijn dan dierlijke proteïnen.  

 
Vis, Vogel en eitjes 
! Het is inderdaad een feit dat proteïnen, (rood) vlees, de kans op kanker, botontkalking, versnelde 

veroudering en nierziekten vergroot. 
! TOCH heb je vlees nodig, want helemaal geen vlees is ook niet aan te bevelen, dit omdat vlees tal van 

belangrijke stoffen bevat zoals, zink, ijzer, vitamine B12, creatine en carosine. 
! Daarnaast bevatten wit vlees, zoals gevogelte en vooral vette vis, nog eens veel omega-3-vetzuren. 
! Zoals al eerder gezegd bij groenten, bezitten groenten ook boordevol proteïnen, dus vervang een stuk 

vlees met extra veel groenten. Vervang zo veel mogelijk dierlijke proteïnen door plantaardige 
proteïnen. 

! plantaardige proteïnen zijn eiwitten afkomstig uit planten zoals; 
! Quinoa; 
! Soja (boon);  
! Spirulina (Is een superfood en komt van een eetbare blauwgroene micro-algensoort, wordt 

verkocht in poeder of in pilvorm); 
! Bonen (peulvruchten);  
! Linzen; 
! Noten; 
! Granen. 

! Dierlijke proteïnen zijn eieren, biologisch vlees, vogels en vis.  
! Een eitje is nog zo slecht niet. Een eitje is niet zo slecht als men dacht. Nog steeds verschillen hier de 

meningen heel erg over. De Zandloper zegt enkele eitjes per week, A. Albarda zegt een eitje of 
meerdere per dag is helemaal niet erg etc.  
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! Wat ik doe is het volgende: ik wissel het af, de ene week eet ik bv. elke dag een eitje 1, 2 of zelfs 6 

maar de andere week eet ik niks. Ik luister voornamelijk naar mijn lichaam waar het behoefte aan 
heeft. Let daarbij wel op dat je bij elke maaltijd eiwitten eet, vegetarisch, dierlijk of plantaardig. 
Onthoud dat de laatste het gezondste voor je lichaam is en dat je deze dus het meeste in je 
voeding dient toe te passen.  

! Grootte van het stuk vlees. Het moet zo groot zijn als dat het tussen je wijsvinger en duim past en 
trek er dan een cirkel omheen. Kleiner mag natuurlijk altijd, groter echter niet. 

! Plantaardige proteïnen versus dierlijke proteïnen  
Plantaardige proteïnen;  

! Bevatten minder zwavelhoudende aminozuren die het bloed verzuren; 
! Bevatten minder methionine, die de eiwitproductie stimuleert; 
! Verminderen het risico op botontkalking; 
! Deze proteïnen bieden tal van extra gezondheidsvoordelen.  

 

Drinken 
! Drink 2 liter water per dag naast je thee of andere dranken 
! Drink voor je ontbijt een lauw glas water met een schijfje citroen 

! Dit zorgt ervoor dat je lichaam meteen vocht opneemt en dat de nieren al van bij het begin v.d. 
dag hun filtercapaciteiten kunnen opdrijven. 

! Het zorgt er ook voor dat je na een kwartier meer eetlust krijgt (wat goed in lijn is met je lichaam, 
om in de ochtend goed te eten, of een sapje te drinken) 

! Te weinig drinken is niet goed voor de nieren, water spoelt de nieren schoon.  
! Drink vooral water, groene thee, witte thee of gember thee 
! Matig met alcohol 
! Drink of eet geen zuivelproducten (eventueel van de geit maar met mate 1 x in de week) 

 

Thee 
! Onderzoeken tonen aan dat groene en witte thee specifiek gezonde effecten hebben op het lichaam. 
! Groene thee vermindert kans op kanker en beïnvloedt het metabolisme op zo’n manier dat we 

gewicht verliezen.  
! Groene thee is van invloed op je metabolisme (stofwisseling). 
! Zorgt voor een betere bloedsuikerspiegel. 
! Versnelt de vetverbranding. 
! Verbetert de insulinegevoeligheid van je weefsels. 
! Minder kans op beroerte al bij 3 kopjes groene thee p.d. 
! Witte thee kan het ontstaan van rimpels verminderen, groene thee gaat ook veroudering van de huid 

tegen, maar in mindere mate dan witte thee. 
! Uit onderzoek blijkt dat mannen die meer dan 5 kopjes groene thee dronken p.d. minder kans op 

prostaatkanker hadden in vergelijking met mannen die minder dan 1 kopje p.d. dronken.5 
! Gember thee 
! Remt ontsteking, wat ontstekingsziekten zoals reuma tegen kan gaan maar ook kanker. 
! Gember thee maak je door wat stukjes gember 10 minuten te laten trekken in kokend of heet water 
! Gember water geeft hetzelfde effect als gember thee, doe wat stukjes gember in je fles water.  

 
 
 
 
 

                                                        
5 K. Verburgh, De voedselzandloper, over afvallen en langer jong blijven (Amsterdam 2012) 128. 
2 idem 135. 
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Andere dranken 
! Frisdrank is super slecht voor je. Er zit niks goeds in. Het is een glas vol met suiker net als 

fruitdrankjes. Drink alleen water, thee, vers geperste fruitsapjes of groente smoothies en eventueel 
koffie. 

! Alcohol is een flink toxisch stof (giftige stof) voor het lichaam, die schade kan aanrichten aan de 
lever, darmen, de hersenen en het hart. 

! Omdat alcohol de darmwand beschadigt, kunnen tal van giftige stoffen, die worden afgescheiden 
door de darmbacteriën, vanuit de darm de bloedbaan in lekken.6 

! Het kan ook de hartspiercellen beschadigen waardoor als je veel alcohol drinkt, je hartfalen kan 
krijgen.  

! Koffie, drink het met mate, dat kan geen kwaad, niet meer dan 2 a 3 kopjes p.d. 
 

Melk de slechte motor 
! Zuivel is volledig vervangbaar door calciumsupplementen en vitamine D. 
! Waar haal je dan je Calcium vandaan? Uit je GROENTEN; het zit er vol mee (vooral groene 

groenten). 
! De mens is evolutionair niet gemaakt om melkproducten te verteren. 
! Het is zeer slecht voor je darmen en maag.  
! Wij hebben maar 1 maag en een koe heeft 4 magen. Het meest te evenaren dierlijke zuivelproduct dat 

een mens kan drinken/eten is van de geit, dit omdat de geit ook maar 1 maag heeft.  
! Een koe geeft zijn kalf melk om te groeien. Als het kalf volwassen is, krijgt hij geen melk meer maar 

gras. Uit onderzoek blijkt dat het risico op kankers kan verhogen omdat melk groeifactoren bevat. 
Deze groeifactoren stimuleren bij mensen de insuline- en IGF (groeihormoon)-productie in het 
lichaam. Dit houdt in: hoe meer groei, hoe meer kans op kanker. Het doet dus je cellen groeien.   

! Uit onderzoek blijkt dat mensen die veel melk drinken, 2,3% zoveel kans hebben op de ziekte van 
Parkinson dan diegene die GEEN melk drinken. 7 

! Het verhoogt de kans op kanker bij vrouwen op eierstokkanker en bij mannen op prostaatkanker. 
! Er wordt beweerd dat melk helpt om botontkalking te voorkomen, juist het tegendeel is waar. 
! Studies tonen zelfs aan dat melk de kans verhoogt op botontkalking. Dit is vergeleken met anderen 

landen, en onder mannen en vrouwen. Mensen die melk drinken hebben vaker last van botontkalking. 
! WAAROM DAN WEL: “Melk de witte motor” " Melk de gouden motor. GELD, GELD, GELD, 

GELD. De melk- en zuivelindustrie is een miljardenbusiness en lobbyt dan ook uitgebreid bij de 
overheid om jou ervan te overtuigen dat melkproducten gezond zijn. 

! Kortom, voor  e en  goed  s t e l  bo t t en  dr ink j e  GEEN MELK maar e e t  j e  VEEL GROENTEN, 
en s l ik j e  v i tamine  D bi j  en  even tuee l  a l s  he t  nod ig  i s  ca l c iumsupplementen .   

 

GEEN Brood 
! Met lunch- en avondeten kan je de koolhydraatrijke voeding (zoals brood, pasta, rijst, etc.) vervangen 

door te kiezen voor heel veel groenten, peulvruchten, paddenstoelen of vis etc.. 
! Ontbijt door groentesap, en daarna een lekker bakje fruit met wat chocolade of een rauw ontbijt (zie 

recepten)  
 

Peulvruchten 
! Peulvruchten stabiliseren de suikerspiegels in het bloed. 
! Peulvruchten bevatten weinig methionine (zie eiwitten), die de eiwitproductie verlaagt.  
! Ook bevatten peulvruchten plantaardige proteïnen die gezonder zijn dan dierlijke proteïnen.  

 

 

                                                        
 
7 Idem 142 
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Paddenstoelen 
! Soorten paddenstoelen: champignon, kastanjechampignon, oesterzwam, shiitake, portobello, 

enokitake etc.  
! Paddenstoelen stimuleren het immuunsysteem waardoor ze een kankerwerend effect kunnen 

uitoefenen. (Vooral oesterzwammen staan bekend om een krachtig antikanker effect.) 
! Volgens studies verminderen paddenstoelen bv. het risico op maagkanker met 50%, maar ook het 

risico op borstkanker met 64%. 
 

De zon 
! Je hebt hem nodig, je kan er niet omheen, het geeft je vitamine D en toch is te veel zon niet goed 

voor je. 
! Ga gerust in de zon zitten als Nederlander, want wij komen chronisch zonlicht en vitamine D te kort. 
! Maar let op! Zonlicht doet de huid veel sneller verouderen, een bruine huid (van de zon) is niet 

gezond. Het bruin zijn van de huid is een verdedigingsmechanisme van je huidcellen. Eigenlijk omdat 
het DNA te veel beschadigd is geraakt door de zonnestraling. Je huid verbrandt dus gewoon. 

! Let op bij kinderen! Nogmaals een beetje zonlicht is super goed, maar pas op. Uit onderzoek onder 
kinderen blijkt dat als zij in hun jonge jaren slechts 3 maal in de zon zijn verbrand, ze later 4 maal 
meer risico lopen op huidkanker. (De huid onthoudt alles) 

! Kortom, wil je geen rimpelkopje op je 80ste, gebruik dan een goede zonnebrandcrème zonder 
chemicaliën. Draag tussen 11:00 en 15:00 beschermende kleding en draag een hoed met een brede 
rand. (Eet voldoende groenten en fruit om een jong huidje te behouden). 

 
Geen tot nauwelijks rimpels 
! Vermijd de zon of gebruik een zonnebrandcrème 
! Eet veel fruit, vooral rood en blauw fruit (heerlijk door een fruitsap) 
! Neem dagelijks een versgeperst fruitsapje 
! Drink voldoende water 
! Drink voldoende groene-, witte-, jasmijn-, brandnetel- en gemberthee  
! Vermijd (of zo min mogelijk) brood, melkproducten, rood vlees en suikerinname 
! Stop met roken 

 
De Tussendoortjes 
! Wat te doen met al die tussendoortjes: neem geen suiker tussendoortjes ook al zijn ze nog zo lekker, je 

wordt er moe van en het is zeer verslavend (zie ‘suiker is slecht omdat’). 
! Toch heb je honger of trek in iets lekkers tussen de maaltijden door.  
! Deze trek wordt echter minder als je maaltijd goed is samengesteld uit vetten, eiwitten en 

koolhydraten (van groenten). En geen suiker. 
! Echte honger gaat gepaard met sensaties achteraan in de keel en zin om welk voedsel dan 

ook te eten.  
! Wat dan wel: een stuk fruit, wat noten (walnoten, hazelnoten, amandelen etc.), zwarte chocolade 

(boven 85% cacao), gedroogd fruit. Combineer het wel, dus niet alleen fruit.  
 

Voorbeelden van Tussendoortjes  
! Een Eitje, of een halve avocado " 6 nootjes 
! Zuurdesembroodje " homemade pindakaas 
! Groenten (rauwkost) " homemade hummus of guacamole 
! Komkommer " hummus en olijven 
! Appel " 6 amandelen of 10mg zwarte chocolade 
! Druiven " gedroogde perzik 
! Aardbeien " zwarte chocolade 
! Bosbessen " walnoten (gemengde noten) 
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! Rijstewafel (biologisch  zonder suiker) " amandelpasta 
! Klein bakje geitenyoghurt met een appeltje, eetlepel olie (bv. lijnzaad) en een snufje kaneel. 
! Zadencracker met hüttenkäse, versgemalen zwarte peper en plakjes komkommer. 
 

Vezels 
! Vezels zitten bijna overal in maar haal je vezels vooral uit gezonde voeding, zoals uit je fruit en 

groenten en haal ze minder tot niet uit melkproducten, rood vlees en voedsel met snelle suikers. 
! Vezels zijn belangrijk voor onze gezondheid. 
! Vezels zorgen voor gezonde darmen. 
! Vezels hebben een sterke invloed op de samenstelling van je darmflora. 

! Met darmflora bedoelt men de tot wel 600 verschillende soorten bacteriën die terug te vinden zijn 
in je darmen. 

! Kom je denk je niet genoeg aan je vezels, en heb je last van je darmen, kun je dan weer wel en dan 
weer niet naar de wc, dan is het raadzaam om vezels toe te voegen aan je eten.  
! Het is dan raadzaam om 1 keer per dag 1 a 3 theelepels niet-wateroplosbare vezels te nemen, 

zoals tarwezemelen.  
! Deze kun je toevoegen aan je fruitsap, groentesap, soep of eventueel aan je geitenyoghurt, 

haverpap, etc.  
! Wateroplosbare vezels kunnen ook belangrijk zijn. Deze kunnen in dezelfde doses worden 

ingenomen als insuline, Arabische gom en oligofructose. 
 

Heel, heel, heel ERG slecht voedsel (fastfood/junkfood) 
! Gewoon niet eten, niet denken: ‘een keertje kan geen kwaad’. Gewoon NOOIT doen.  
! Het bevat alleen maar transvetten. 
! Met deze ‘onnatuurlijke’ transvetten weet je lichaam absoluut GEEN raad.  
! Het zorgt er vooral voor dat je bloedvaten samenklonteren, je hersencellen, en je vetcellen.  
! Ze bevatten fosfaten die het verouderingsproces doen versnellen. 
! Bovendien jagen deze voedingsmiddelen de bloedsuikerspiegels de hoogte in. 

! Gevolg: zeer verhoogde kans op diabetes, hart- en vaatziekten, en kanker. 
! In gefrituurd, gemanipuleerd, en kant-en-klaar laboratoriumvoedsel zitten nagenoeg GEEN 

VITAMINEN en MINERALEN, en al helemaal geen flavonoïden (antioxidanten) en andere 
nutriënten.  

! Het is zeer VERSLAVEND voedsel door de specifieke verhouding in vet, zout en suiker. 
! Het bevat zeer, zeer veel calorieën dus je wordt er nog eens moddervet van ook. 
! Uit onderzoek is gebleken dat als je vijf keer per week vis eet, de kans op hartfalen met 30 % 

vermindert. Aan de andere kant, als je gefrituurde vis eet, verhoogt de kans op hartfalen juist met 
maar liefst 48%. 

! Met andere woorden, dit voedsel is in alle opzichten heel erg slecht voor je, het is zeer ongezond en er 
zit GEEN énkel voordeel aan voor jouw lichaam. 

! EET ECHT VOEDSEL en GEEN NAMAAKVOEDSEL, dus gefrituurd voedsel. 
! Zelfs goed gezond voedsel zoals vis maakt frituurvet (transvet) het voedsel ongezond.  
! Veel mensen eten junkfood waarvan ze denken dat ze er energiek en wakker van worden, zoals een 

broodje vlees, een mars, of het drinken van een redbul etc. Het tegendeel is waar, het onttrekt de 
energie uit je lijf, en het maakt je moe en sloom.  

! Mis je energie in je leven, kijk dan welke troep je eet en elimineer dit uit je eetpatroon. Let eens op 
hoe snel je je energie alweer terugkrijgt.  

! Door slecht voedsel heeft het lichaam geen energie en tijd om je lichaam te herstellen en je 
overtollige vet en ziektes weg te werken.  
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Wetenschap  
! Wat veel mensen niet weten, is dat de meeste wetenschappelijke studies niet goed uitgevoerd 

worden (omdat ze bv. te weinig proefpersonen hebben, of omdat de proefpersonen niet gelijk 
verdeeld werden, of omdat er niet vergeleken werd met een placebo of met een controlegroep). 

! Wetenschappelijke studies bestuderen is niet altijd raadzaam. Kijk eerst wie de opdrachtgever tot de 
studie is, hoe is de studie uitgevoerd is, en of het wel helemaal onafhankelijk is. 

! Goede tijdschriften die betrouwbaar met hun onderzoek zijn: The Lancet, New Engeland Journal of 
Medicine, Journal of the American Medical Association. 
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Anti-schijf van vijf / Voedingscentrum 
! Overheidinstanties spelen met onze gezondheid omdat ze van mening zijn dat sommige 

wetenschappelijke inzichten te moeilijk zijn om te snappen voor het grote publiek (met betrekking tot 
gezonde puur natuurlijk levende voeding). 
 

Feitjes 
! In de wereld zijn er veel meer ongezonde voedingsmiddelen dan dat er aan gezonde voeding is. 

 
! In Japan gebruiken artsen paddenstoelen als ondersteunende behandeling bij chemotherapie. 

 

Waarom niet diëten 
Een echt goed en gezond dieet is een dieet dat nooit eindigt.  
 
• Het enige goede dieet is een gezond voedingspatroon dat een levenswijze wordt.  

 

Zout, peper en Kruiden 
Kruiden kunnen belangrijke gezondheidseffecten op het lichaam uitoefenen. 
 
•  Zo hebben veel kruiden een sterke kankerwerende werking en kunnen zelfs kankergroei afremmen. 

Daarnaast hebben ze ook een positieve invloed op verouderingsziektes zoals dementie, diabetes.  
 

•  Dit geldt voor veel gebruikte kruiden in de meeste keukens zoals; 
 
o Peterselie 
o Tijm 
o Rozemarijn 
o Basilicum 
o Oregano  
o Marjolein 
o Munt  
o Kurkuma (Curcumine, geelwortel) 

 
•  Kurkuma heeft niet alleen een kankerwerende werking, het zou ook verouderingsziektes zoals 

alzheimer en Parkinson kunnen afremmen. 
o Het remt het lipofuscine (verouderingspigment) af. 

 
•  Kurkuma kan in allerlei gerechten worden gebruikt, zoals bij vlees, vis tot het bereiden van soep en 

groenten. 
 

•  Om de opname van kurkuma te bevorderen in de darmen is het beste om kurkuma te eten in 
combinatie met vetten (olijfolie) of zwarte peper. 
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Himalayazout en Zwarte peper 
 
•  Mmmmm zout op je eten is heerlijk. Maar te veel zout is niet goed voor het lichaam: 

 
•  De Universiteit Wageningen heeft onderzoek gedaan waaruit is gebleken dat er per jaar rond de 5000 

mensen overlijden door een teveel aan zout. Wanneer er te veel zout wordt gebruikt, wordt dit via de 
urine en via het transpiratievocht uit het lichaam afgevoerd. Een te hoge inname van zout is slecht 
voor de nieren en vergroot zowel de kans op een hoge bloeddruk als ook het risico op hart- en 
vaatziekten.  

 
•  Toch is een beetje zout heerlijk om te gebruiken. Bij zorgvuldige dosering kan zout de smaken van 

een gerecht bevorderen. Voeg tijdens het koken een klein beetje zout toe aan het eten en proef de 
smaak, zodat je niet aan het einde van het gerecht bergen zout op het eten hoeft  te strooien. 
 

•  Himalayazout (ook wel rosé zout genoemd): Waarom Himalaya zout? Himalayazout bevat enorm veel 
oorspronkelijke mineralen en sporenelementen. Veel bronnen zeggen dat dit zout onbeperkt gebruikt 
kan worden, echter gebruik ik het een klein beetje, op de momenten wanneer ik een beetje zout lekker 
vind. Himalayazout geeft een beter gevoel dan het gewone keukenzout. Himalaya-zout wordt ook al 
eeuwenlang gebruikt als therapeutisch hulpmiddel, voor baden of scrubs. 

 
•  Himalayazout is opneembaar zout. Het bevat 84 vitale bouwstenen in de vorm van oorspronkelijke 

mineralen en sporenelementen. De bouwstenen van het leven zijn in het oerzout bewaard gebleven. 
Zij bevinden zich in het kristal. In zulke kleine deeltjes (colloidaal) dat ze optimaal door de 
lichaamscellen worden opgenomen. Het samenspel van water, zout en mineralen vormt de basis van 
onze gezondheid. Himalayazout is met zijn rijkdom aan elementen een elixer dat door de natuur zelf 
is samengesteld. De effecten op het lichaam zijn dat het afweersysteem wordt versterkt, het 
fysiologisch evenwicht (homeostase) bevordert, de stofwisseling stimuleert, het lichaam 
zuivert en ontslakt en het vitaliseert en harmoniseert. Tevens vermindert het de behoefte aan 
overmatig zoete, zoute en vette voeding evenals de hang naar tabak, alcohol en koffie. Mensen met 
een zoutarm dieet kunnen Himalayazout in dosering gebruiken die de arts voorschrijft ter vervanging 
van ander zout. 

 
•  Waarom zwarte peper: Bij dagelijks gebruik heeft zwarte peper een gunstige invloed op de 

spijsvertering. Daarnaast bevordert het de opname van geneesmiddelen, voedingsstoffen en 
supplementen. 
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