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SHIT SHOW OPDRACHTEN 
 

DAG 7. Plan een perfecte dag   
 

 
De perfecte dag 
Jouw lichaam heeft een eigen bioritme waar ze zich heel erg graag aan houdt. Bij de videotips leg 
ik dit allemaal op beeld uit. 
 
Ons lichaam is er eigenlijk nog niet aan gewend dat wij heel veel binnen verblijven en achter een 
beeldscherm zitten. Maar ik zal je ook niet vertellen dat dit fout is. Want door alle dieeten, 
lifestyle coaches, boeken, oergoed, oersterk en paleo krijg je het idee dat je alles fout doet en je 
toch niks meer goed kan doen omdat je voorouders veel beter leefden en veeeeeel beter en 
gezonder waren dan wij… 
 
Nou vind ik dit zelf ook een heel vervelend gevoel en wil ik je dit ook zeker niet meegeven. 
 
Daarom stel ik me altijd een paar vragen: ’wat kan wel?, hoe kan je het wel inpassen? en wat is 
voor jou mogelijk?’. Dit is dan ook mijn werk: in de praktijk denk ik voor jou en help ik jou hoe 
veranderingen wel kunnen worden ingepast in jouw leven. 
 
Afijn: dus dan toch de perfecte dag. Ons lichaam loopt gewoon een beetje achter en denkt nog 
steeds dat we in een grot wonen. En dat geeft ook helemaal niets. Als wij een beetje toegeven 
daaraan dan geeft het lichaam ook een beetje toe aan hoe het nu is. 
 
Ons lichaam houdt van actie, activiteiten en heel veel rust. Het is net zoals een klein kind, het wil 
alleen maar slapen, rusten, eten en wat spelen. 
 
Om te leven naar het lichaam is heel erg fijn en geeft je heel erg veel energie, maakt je fit en vitaal 
en haalt veel nare klachten weg. 
 
Maar wat is nou die perfecte dag: Ik schrijf het hieronder puntsgewijs op. 
 
 
Je lichaam doorloopt gedurende de dag 4 fasen. 
1. De nacht: 22:30- tot opstaan, hier in reinigt het lichaam zich en ontdoet het zich van 

afvalstoffen. (daarom moet je vaak in de ochtend naar de wc) 
2. Ochtend: opstaan tot 12:00 je lichaam heeft hier energie nodig om de dag te beginnen 

en door te komen 
3. Middag: tot 17:00  geeft je lichaam jouw energie om te kunnen werken en actief te doen 
4. vond: 17:00 tot 22:30. Moet je lichaam tot rust komen 
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Tijdens die 4 fasen vindt je lichaam het fantastisch als je de volgende activiteiten doet: 
 
Ochtend: opstaan tot 12:00 
1. Met de zonsopkomst opstaan 
2. Direct na opstaan 20 min hardlopen [wandelen mag ook hoor] of sporten [mag echt 
intensief zijn] 
3. Daarna 20 min yoga of wat ademhalingsoefeningen doen 
4. Naar je werk / dag activiteit beginnen 
5. 10:00 Groenten sapje nemen 
6. 11:00 licht ontbijtje nemen met groenten, eiwitten en vetten [fruit mag ook]* 
7. 12:00 tussendoortje 
8. Je ochtend en ontbijt is klaar 
* bijvoorkeur pas eten als je echt een ‘hongergevoel’ hebt. 
 

Middag: 12:00 tot 17:00 
1. 13:00 lunchen met een warme maaltijd [salade mag ook]* 
2. Korte pauze na het eten 
3. Doe een kleine wandeling 
4. Werk / dag activiteit 
5. 15:45 tussendoortje eten (zie blog over tussendoortjes www.gezondbegin.nu/ehbe-doos) 
6. Na werk / dag activiteit enige ontspanning 
7. Lichaamsbeweging: wandelen, yoga, licht sporten 
8. Een korte meditatie 
* als je simpele koolhydraten wilt eten of vlees dan kan je dat het beste tussen de middag doen; 
dan heeft je lichaam nog alle tijd om het zware voedsel te verteren 
*http://www.gezondbegin.nu/koolhydraten-simpele-en-complexen/ 
 

Avond: 17:00 tot 22:30 
1. 18:00-19:00 een kleine portie lichte, makkelijk verteerbare maaltijd [groeten, eiwitten en 
vetten] 
2. Korte pauze na het eten 
3. Kleine wandeling maken 
4. Aangename en ontspannende activiteiten 
5. 20:00 indien echt nog honger, neem dan nog een appel [kijk ook of je maaltijden goed 
zijn en of alle 3 voedselelementen erin zitten want dan krijg je meestal geen honger in de 
avond] 
6. Drink in de avond alleen nog wat water en thee 
7. Indien van toepassing: seksuele activiteiten voor het slapen gaan [Ja, dit is elke dag goed 
voor je;)] 
8. Ga uiterlijk rond 22:00 en 22:30 slapen, licht uit en oogjes dicht. 
 

Zoals je ziet is er veel rust en activiteit in een perfecte dag. Ja, ik weet het; dit lukt mij ook echt 
niet dagelijks. Maar ik plan vaak zo’n dag in, zeker als ik een drukke week in de praktijk heb 
gehad of dat het er allemaal bij ingeschoten is. Dan doe ik zo’n dag op bv zondag en de laad ik 
weer helemaal op voor de nieuwe week. Wat ik vaak ook echt heerlijk vind om op zo’n dag te 
doen is naar de sauna gaan. 
 
Nou ik hoop je hier al mee meer op weg geholpen te hebben om zelf je hormonen in balans te 
brengen, want als jouw hormonen iets fijn vinden, dan is het wel zo’n perfecte dag. Dus loop en 
eet je zelf energiek, fit en vitaal en laat je huid stralen. 
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Checklist voor jouw perfecte dag.  
 
Ochtend: opstaan tot 12:00 {energie geven} 
 
� Met de zonsopkomst opstaan 
� Direct na opstaan 20 min hardlopen [wandelen mag ook hoor] of sporten [mag echt intensief 

zijn] 
� Daarna 20 min yoga of wat ademhalingsoefeningen doen 
� Naar je werk / dag activiteit beginnen 
� 10:00 Groenten sapje nemen 
� 11:00 licht ontbijtje nemen met groenten, eiwitten en vetten [fruit mag ook]* 
� 12:00 tussendoortje 
� Je ochtend en ontbijt is klaar 

 
* bijvoorkeur pas eten als je echt een ‘honergevoel’ hebt. 
 
 
 Middag: 12:00 tot 17:00 {energie krijgen} 
 
� 13:00 lunchen met een warme maaltijd [salade mag ook]* 
� Korte pauze na het eten 
� Doe een kleine wandeling 
� Werk / dag activiteit 
� 15:45 tussendoortje eten (zie blog over tussendoortjes www.gezondbegin.nu/ehbe-doos) 
� Na werk / dag activiteit enige ontspanning 
� Lichaamsbeweging: wandelen, yoga, licht sporten 
� Een korte meditatie 

 
* als je simpele koolhydraten wilt eten of vlees dan kan je dat het beste tussen de middag doen; 
dan heeft je lichaam nog alle tijd om het zware voedsel te verteren 
*http://www.gezondbegin.nu/koolhydraten-simpele-en-complexen/ 
  
Avond: 17:00 tot 22:30 {rust & reiniging} 
 
� 18:00-19:00 een kleine portie lichte, makkelijk verteerbare maaltijd [groeten, eiwitten en 

vetten] 
� Korte pauze na het eten 
� Kleine wandeling maken 
� Aangename en ontspannende activiteiten 
� 20:00 indien echt nog honger, neem dan nog een appel [kijk ook of je maaltijden goed zijn en 

of alle 3 voedselelementen erin zitten want dan krijg je meestal geen honger in de avond] 
� Drink in de avond alleen nog wat water en thee 
� Indien van toepassing: seksuele activiteiten voor het slapen gaan [Ja, dit is elke dag goed voor 

je;)] 
� Ga uiterlijk rond 22:00 en 22:30 slapen, licht uit en oogjes dicht. 
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Het oersysteem & waarom word je moe je na het eten & je darmen 
overstuurd raken.  
 
Ja, het klopt dat wij nog steeds een oersysteem in ons hebben zitten en het klopt ook dat we daar best wel 
rekening mee moeten houden. Maar om dan maar meteen kilo’s vlees te gaan eten zoals het Paleo dieet 
voorstelt is ook weer onzin. 
 
Ons lichaam heeft twee verschillende systemen: 
Het parasympatische oftewel het motorische systeem, en het sympathische systeem - je spijsverteringssysteem.  
Ingewikkelde woorden, maar eigenlijk is het heel simpel.  
 
Deze twee systemen zorgen er samen voor dat jouw lichaam naar behoren functioneert. Het enige punt is 
dat ze niet kunnen samenwerken, net als water en vuur. En daar moet jij rekening mee houden. Dat is 
alles!  
Maar hoe? 
 
Om uit te leggen hoe het menselijk lichaam werkt maak ik altijd de vergelijking met heel vroeger; de 
prehistorie. 
 
In die tijd waren de taken heel duidelijk verdeeld: de vrouw zorgde voor het huishouden (oftewel de grot netjes 
houden) en de kinderen, en verzamelde besjes. De man deed het zware werk: jagen. 
Lichamelijk gezien was deze man eigenlijk heel erg lui. Ik noem hem ook wel de ‘luie holbewoner’, en zo 
kun je je lichaam ook zien. Deze prehistorische man spaarde namelijk al zijn energie voor het moment dat 
hij die het hardst nodig had; zodra er een dier voorbij kwam waar het hele gezin of zelfs de hele 
gemeenschap van kon eten, dán pas kwam deze man in actie. Bij deze actie gaf hij al zijn energie, het kon 
namelijk wel dagen duren voordat hij het dier te pakken had. Op zijn actie-moment stond zijn lichaam 
AAN en was hij in de fight modus.  
 
Gedurende de jacht gebruikte hij heel veel energie en had hij geen tijd om veel te eten, te zoeken of laat 
staan even lekker pannenkoeken te gaan staan bakken. 
 
Al zijn energie werd verbruikt door zijn motorische systeem, oftewel het sympatische systeem.  
Als het motorische systeem in werking gaat gebeurt het volgende: je hart gaan sneller slaan om bloed 
sneller te kunnen rondpompen en naar je grote spieren te sturen, je pupillen zijn groter, er gaat meer bloed 
naar de hersenen. De productie van maagsappen en speeksel wordt geremd, en de blaas en darmen zijn 
ontspannen.  
 
Het is namelijk essentieel dat op zo’n moment je spijsverteringssysteem UIT staat. Je zit er namelijk niet 
op te wachten, terwijl je als een malle achter een dier aan het aanrennen bent, om even een time-out te 
moeten nemen zodat je even lekker kunt gaan zitten poepen. Dit is meteen ook de reden waarom veel 
hardlopers tijden hun marathon diarree krijgen of waarom een vrouw tijdens de bevalling haar darmen 
leegt. We hebben niet voor niets de uitdrukking ‘in je broek poepen van angst’! In een angstige of 
spannende situatie heeft het motorische systeem al je aandacht nodig en blijft er dus geen energie over om 
jouw voedsel te verteren in het spijsverteringssysteem.  
 
Maar hoe zit het dan met de vraag waar ik deze blog mee begon: waarom word je moe na het eten? Als je 
in gedachten houdt wat ik net heb uitgelegd, namelijk dat het lichaam geen twee dingen tegelijk kan, dan 
begrijp je denk ik al waar ik naartoe wil.  
 
Als het spijsverteringssysteem AAN is gaat het motorische systeem UIT.  
Het motorische systeem (parasympathische systeem) heeft betrekking op alles wat gebeurt in het lichaam als je 
in beweging bent. 
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Het spijsverteringssysteem (sympathische systeem) treedt in werking wanneer je gaat eten; je hart gaat 
minder snel pompen, je pupillen worden kleiner, er gaat minder bloed naar de hersenen toe. Je 
neoslijmvliezen en de productie van maagsappen en speeksel worden geactiveerd, de afgifte van insuline 
wordt geactiveerd, je blaas trekt samen en je darmen worden actief. Ook de endeldarm wordt ‘aan’ gezet, 
oftewel de ontlasting komt op gang. 
 
Je lichaam heeft heel veel energie nodig om je eten te kunnen gaan verteren en aan de slag te kunnen met 
de stofwisseling.  
 
Dus, als je lichaam geen twee dingen tegelijk kan, dan is het heel simpel: staat het ene systeem AAN, dan 
moet het andere systeem UIT.  
 
Mensen die al een slechte spijsvertering hebben (lees: zwakke darmen, maagproblemen, chronische darmziektes, 
maar ook hormoonproblemen) hebben hier extra snel last van.  
Bij deze mensen kost de spijsvertering nog meer energie dan bij ‘gezonde' mensen. Wanneer zij eten, heeft 
het lichaam heel veel energie nodig. Als ze niet genoeg zorgen voor rust tijdens en na het eten om 
daardoor het spijsverteringssysteem de kans te geven om zijn werk te doen, gaat het mis. Zij kunnen dan 
extreem moe worden of zelfs last krijgen van iets wat we ‘coma-moeheid’ noemen: je wordt dan zo moe 
dat je helemaal niks meer kunt en als een blok in slaap valt. Vaak is dit maar krap een half uurtje, waarna je 
wakker wordt met energie voor tien.  
 
Wat er namelijk op dat moment in je lichaam gebeurt; je lichaam kan de twee systemen niet tegelijkertijd 
draaiende houden, en het voedsel moet eerst verteerd worden want dat kan niet in je maag blijven hangen. 
Dus je lichaam, ingenieus als het is, zet als het ware gewoon het lampje uit bij de gastheer (het lichaam dus), 
zodat alle energie beschikbaar is voor de vertering. 
 
Denk maar eens aan het kerstdiner: het komt regelmatig voor dat het helemaal niet zo’n latertje wordt, 
want iedereen gaat bijtijds naar huis omdat hij na het eten helemaal instort. Met kerst eten we over het 
algemeen veel meer, veel vetter, drinken meer alcohol dan ons lichaam van ons gewend is. Na de maaltijd 
gaat het lampje uit, en ga je naar huis, of even ‘uitbuiken’ en dan weer verder naar het dessert.  
 
Tips: 
1) 30 minuten wandelen voordat je gaat eten.  
Hey, Janneke, wacht even - wandelen ná de maaltijd is toch juist goed?! Ja klopt, mits je darmen goed 
werken. Als dit niet het geval is dan moeten we zorgen dat het motorische systeem zoveel mogelijk uit 
staat tijdens en na het eten. Dus wil je een wandeling maken, doe dit dan vóór de maaltijd. Dit helpt ook 
nog eens om je darmen alvast een klein beetje aan te zetten. En met wandelen bedoel ik gewoon 
wandelen, zoals wanneer je je hond zou uitlaten. Niet te gek en niet te snel. 
2) Eet in rust en neem de tijd voor je maaltijd.  
Dus niet achter je bureau, lopend op straat, tijdens het autorijden of aan een drukke tafel met je collega’s. 
Klinkt ongezellig, maar je zult merken dat het werkt.  
3) Sta niet direct op na het eten, maar blijf nog even lekker rustig zitten.  
Als je de tijd ervoor hebt, het liefst een half uur. Natuurlijk krijg je op je werk meestal maar een half uurtje 
pauze, maar denk er gewoon aan dat je niet meteen weer vol in de startblokken gaat staan.  
4) Drink niet tijdens het eten.  
Pas een half uurtje na je maaltijd kun je het best weer wat drinken. Dit zorgt ervoor dat je darmen de tijd 
krijgen om eerst te focussen op het voedsel en niet ook tegelijkertijd met dat vocht aan de slag moeten en 
je nieren moeten gaan activeren. Als je medicatie moet innemen tijdens het eten, doe dit dan met 100-150 
ml water. 
5) Eet voedzaam maar niet te zwaar.  
Pasta of een bruine energie kosten veel meer energie om te verteren dan een salade met avocado en 
geitenfeta. 
6) Wacht met eten als je net flink gesport hebt. 
Eet pas een half uur tot drie kwartier na een zware training zodat eerst het motorische systeem tot rust 
kan komen en er tijd is om je spijsverteringssysteem aan te zetten.  
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Dus heel in het kort:  
Eet niet als je beweegt en beweeg niet als je eet.  
En dank daarbij aan die luie holbewoner ;-) 
De balans 
 
Het beste is dus eigenlijk een klein beetje actie en daarna rust. 
 
Gaspedaal wordt ingedrukt. 
 
Tegenwoordig zitten we echter heel veel in het Actieve systeem. Het GAS zit er volledig op, we worden 
wakker, springen uit bed, doen iets te eten in onze mond en rennen de deur uit, en sommige moeten naast 
zichzelf ook nog voor anderen zorgen zoals de kinderen. In de auto eten we ons ontbijt op, haasten ons 
en rennen naar het werk. Waar vervolgens weer veel van je wordt verwacht en we vaak maar 30 min pauze 
krijgen om te eten en even naar buiten te gaan. Na het werk snel naar de winkel, kinderen tussendoor nog 
ophalen, eten maken, afwassen, kinderen in bed stoppen en dan pas krijgen we eindelijk rust. Ik vind het 
dus niet zo gek dat ik in mijn praktijk veel mensen tegenkom met darm problemen. Het rust systeem, dus 
het spijsverteringssysteem, heeft geen enkel moment de tijd gekregen om zijn werk te doen. 
 
De Rem moet erop. 
Wat ik je dus adviseer is om meer rust te brengen in je dagelijks leven, niet te veel te haasten en stressen. 
We hebben meer rust nodig om goed te kunnen blijven functioneren. 
En plan zo nu en dan eens een perfecte dag in, dat vinden jij en je lichaam heel erg fijn. 
 
*Ja, het klopt dat we bij elke maaltijd eiwitten nodig hebben elke dag weer, want eiwitten worden niet 
opgeslagen of door het lichaam aangemaakt. Maar dit hoeft niet altijd uit vlees of eieren te komen, oftewel 
uit dierlijke bronnen. Er bestaan ook ontzettend veel plantaardige eiwitbronnen zoals noten, zaden, 
granen en bonen. Dit zijn ook allemaal hele gezonde eiwitten, zo niet, zelfs gezonder.  
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