
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stap 1: Voeding 

Het hormoon insuline speelt een belangrijke rol 

in onze gezondheid en lichaamssamenstelling 

Wanneer afvallen (of beter gezegd: het verbranden van 

lichaamsvet) een doel is, wordt het des te belangrijk om bewust 

om te gaan met voeding, omdat voeding een directe en 100% 

invloed heeft op de aanmaak van dit krachtige hormoon. 

Allereerst: wat is insuline? 

Insuline is het hormoon dat onze bloedsuikerspiegel reguleert.  

Wanneer we suiker- / koolhydraatrijke producten eten worden deze suikers opgenomen in het 

lichaam. Ze komen in onze bloedbaan terecht en onze bloedsuikerspiegel stijgt. Vervolgens maakt 

het lichaam insuline aan om deze suikers te reguleren, namelijk op te slaan als glycogeen (opslag van 

suikers in spieren en lever) of om op te slaan als lichaamsvet. Grofweg gezegd: hoe meer insuline je 

lichaam aanmaakt, hoe meer vet je opslaat en dus hoe meer je toeneemt in gewicht. 

Wil je overtollig vet / gewicht verliezen, dan moet je voeding eten waarvoor je lichaam nauwelijks tot 

geen insuline hoeft aan te maken. Hieronder daarover uitleg. 

Insuline zorgt ervoor dat de suikers uit je bloedbaan gaan en in cellen worden opgeslagen 

(spiercellen of vetcellen). Zodra je iets van (slechte) koolhydraten of suiker eet, stijgt je 

bloedsuikerspiegel en wordt er insuline aangemaakt. Omdat insuline het lipolyse (verbranding van 

vetcellen) proces verstoort, kan je geen vet verbranden en koolhydraten eten tegelijkertijd.  

Afhankelijk van wat je eet stijgt je bloedsuikerspiegel sneller of minder snel. Hoe sneller de 

bloedsuikerspiegel stijgt, hoe sneller er insuline wordt aangemaakt (en hoe negatiever het effect is 

op je gezondheid en lichaamssamenstelling, met andere woorden: hoe sneller je uiteindelijk vet zult 

opslaan). 

Voeding waarbij de bloedsuikerspiegel snel stijgt is door het drinken van koffie/thee met suiker, 

vruchtensappen en fruitsappen, een AA drankje of ander sportdrankje, door het eten van snoepgoed, 

chocoladerepen, chips, koekjes, suikerbrood, ontbijtkoek, witbrood, witte rijst, honing, zoet 

broodbeleg, cruesli, pasta en aardappelen.  

Voeding waardoor je bloedsuikerspiegel iets minder snel stijgt, maar nog steeds snel, is bruin brood, 

volkoren pasta, meergranen rijst, liga’s, sultana’s, muesli, de meeste magnetron maaltijden (en 

andere kant-en-klaar maaltijden), sauzen, sladressings, toetjes, etc. 

Hoe snel insuline wordt aangemaakt wordt bepaald door hoe snel je bloedsuikerspiegel stijgt. Hoe 

snel je bloedsuikerspiegel stijgt (hoe sneller suikers worden opgenomen in het bloed), is afhankelijk 

van de GI waarde van voeding, de Glycemische Index. 

GI is een maatstaf die aangeeft hoe snel de bloedsuikerspiegel (en dus insuline) stijgt na het eten van 

dit voedingsmiddel. Puur suiker heeft een GI van 100, de hoogste waarde. Hoe hoog de GI van een 



bepaald voedingsmiddel is werd gebaseerd op hoe snel de bloedsuikerspiegel stijgt ten opzichte van 

suiker. De voedingsmiddelen die hierboven werden genoemd hebben allemaal een hoge GI en 

zouden daarom moeten worden vermeden indien je gewicht wilt verliezen. 

Het is dus slim om voeding te eten met een lage GI waarde, maar dit is niet de enige norm die 

belangrijk is om te bepalen of voeding wel of niet goed voor je is. Sommige voeding kan een lage GI 

waarde hebben, maar nog steeds ongezond zijn of leiden tot vetopslag! 

Na het eten van voedingsmiddelen met een hoge GI waarde (zoals bijvoorbeeld een Mars, maar ook 

witbrood en zelfs de meeste toetjes kunnen in deze categorie worden geplaatst) ontstaat een snelle 

stijging van je bloedsuikerspiegel. Deze snelle stijging geeft op dat moment een ‘energieboost’, maar 

omdat snel stijgen van je bloedsuikerspiegel wordt gevolg door een snelle aanmaak van insuline, wat 

wordt gevolgd door het snel dalen van de bloedsuikerspiegel, heb je niet alleen jouw 

vetverbrandingsproces verstoord, maar heb je ook opnieuw behoefte aan het eten van een 

suikerrijk voedingsmiddel.  

Het is een soort ‘waarschuwing’ van het lichaam dat jouw bloedsuikerspiegel ‘te laag’ zou zijn (puur 

en alleen gebaseerd op het feit dat je bloedsuikerspiegel net hoger was) en er opnieuw suiker nodig 

is (lees: zou zijn, de koolhydraten zijn namelijk niet per definitie op dat specifieke moment nodig). Dit 

is de reden waarom je vaak na het eten van een maaltijd snel weer opnieuw trek kan hebben, 

oftewel ‘zin in zoet’. Het leidt er toe dat je telkens weer iets wilt gaan eten en maakt het verliezen 

van gewicht / overtollig lichaamsvet (mentaal) heel moeilijk. Als je (doordat je eerst iets suiker-

/koolhydraatrijks hebt gegeten) steeds zin hebt in zoet wordt het diëten een hel en is het onmogelijk 

om een blijvende verandering op langere termijn te maken. 

Onthoud dat je trek in zoet wordt bepaald door wat je eet. Je moet eerst iets suikerrijk eten, 

voordat je trek in zoet krijgt. Door anders te gaan eten kan je jouw trek in zoet verminderen tot zelfs 

elimineren en maak je het verliezen van gewicht (overtollig vet) vele malen gemakkelijker. 

Een ander negatief effect van het (door de jaren heen) herhaaldelijk snel stijgen van insuline is de 

afname van gevoeligheid van jouw cellen voor insuline. Wanneer insuline met regelmaat snel stijgt 

en dit over een langere periode herhaaldelijk gebeurt, worden jouw lichaamscellen steeds minder 

gevoelig voor het insuline hormoon. Dit betekent dat er nog wel insuline wordt aangemaakt, maar de 

cellen er eigenlijk niet naar ‘luisteren’. De suikers blijven vervolgens in je bloed en het lichaam zal 

nog meer insuline (moeten) aanmaken om de suikers alsnog in je cellen te krijgen. 

Het gevolg hiervan is dat jouw lichaam steeds meer insuline moet aanmaken om dezelfde 

hoeveelheid bloedsuiker te reguleren (op te slaan in je spieren of als vet). Dit is om vele redenen 

nadelig voor je gezondheid, onder andere omdat: 

• Insuline is een opslag hormoon, hoe meer er van wordt aangemaakt, hoe meer vet je zult 

opslaan 

• Je in de loop der jaren steeds sneller vet zult opslaan (gewicht zult aankomen) 

• Het leidt tot diabetes type 2 

• Het leidt tot Glycatie, versuikering, wat leidt tot veroudering 

• Het suikers zijn die leiden tot aderverkalking, niet vetten 



Aan de andere kant: hoe gevoeliger je bent voor insuline, hoe meer van de suikers die je eet worden 

verbrandt of in je spieren worden opgeslagen. Maar hoe minder gevoelig je bent voor insuline, hoe 

meer er wordt opgeslagen als lichaamsvet. 

Er zijn een aantal manieren om jouw insuline gevoeligheid te verhogen. Diverse natuurlijke kruiden, 

superfoods en gezonde vetten verhogen de insuline gevoeligheid. 

Waar je in het geval van ‘extreme insuline ongevoeligheid’ een hoog risico hebt op diabetes type 2 

(of het zelfs al hebt) en steeds meer en sneller vet zult opslaan, kan je dit door middel van natuurlijke 

producten tot de situatie van ‘insuline gevoeligheid’ omzetten, waarbij het verliezen van gewicht vele 

malen gemakkelijker gaat, en je lichaam tevens veel gezonder is. 

Enkele van de natuurproducten die je cellen gevoeliger maken voor insuline zijn: 

• Fenugreek (fenegriek plant) 

• Omega 3 visolie, zie http://omega3vetzuren.nl 

• Ginkgo Biloba (verkrijgbaar bij veel natuurvoedingswinkels), waar vaak ook verkrijgbaar is: 

• Gymnema Sylvestre 

• Holy Basil (heilige basilicum) 

• Chia zaadjes 

Kijk voor meer informatie over deze producten en over andere producten die je cellen gevoeliger 

maken voor insuline, op: http://jessevandervelde.com/diabetes/ 

Een ander product (wat je nu mogelijk al in huis hebt) dat je cellen gevoeliger maakt voor insuline is 

kaneel. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat kaneel niet alleen helpt in het handhaven 

van een gezond cholesterolgehalte maar dat het ook onze bloedsuikerspiegel in stand houdt. 

Daardoor draagt kaneel bij aan een verbeterde insuline gevoeligheid en uiteindelijk aan een 

gezondere en strakkere (☺) lichaamssamenstelling (vetpercentage). 

In de meeste onderzoeken werd gemiddeld één tot twee theelepels kaneel per dag gebruikt. Je kunt 

kaneel koken in heet water om er thee van te maken, of je kunt het toevoegen aan je maaltijd. 

Je vraagt je nu misschien af wat je dan nog wél mag eten? In een volgend hoofdstuk in dit e-book 

geef ik je een aantal praktische voedingstips. Voor nu: 

Zorg gedurende de dag voor een regelmatige inname van voeding met een lage GI waarde zoals vis, 

rood vlees(biologisch en geen varkensvlees) of kip, alle soorten groenten, noten, zaden en eieren. 

Alles moet je natuurlijk in zijn eigen mate eten, maar vooral raad ik je aan maximaal één handje 

noten per dag te eten. Het zijn gezonde vetten, maar ook je ‘vet-huishouding’ is belangrijk. De 

meeste mensen krijgen dagelijks genoeg omega 6 en 9 vetten binnen (uit noten en zaden en andere 

bronnen) maar te weinig omega 3 (o.a. uit visolie). Eet dus maximaal één handje noten per dag. 

Een goede basisregel voor wat je voor een goede gezondheid en voor het verliezen van die 

overtollige kilo’s zou moeten eten, is dat je voeding ‘rechtstreeks uit de natuur’ zou moeten komen. 

In z’n pure, onbewerkte vorm. Dit is de voeding die je de voedingsstoffen geeft die je nodig hebt en 

waarvoor je lichaam weinig insuline hoeft aan te maken. 



Hoe constanter de aanmaak van insuline, hoe beter jouw gezondheid en lichaamssamenstelling 

zullen zijn. 

Tot slot. Een veelgestelde vraag is: 

“Mag ik nu helemaal geen koolhydraten meer eten?” 

Het antwoord is: Jazeker, je moet zelfs koolhydraten eten. Alleen niet de koolhydraten die je tot nu 

toe altijd hebt gegeten (over het algemeen) en mogelijk in een andere mate dan waarin je ze eerder 

altijd at. Je moet koolhydraten eten omdat als je ze niet eet, je schildklier trager zal gaan werken. Je 

schildklier heeft om goed te functioneren onder andere nodig: 

• Jodium 

• Selenium 

• Eiwitten 

• Koolhydraten 

De belangrijkste reden waarom de meeste mensen zwaarder zijn dan ze graag zouden willen, is 

omdat ze meer koolhydraten eten dan ze verbranden. 

Als je een marathonloper bent en iedere dag 4 uur aan het hardlopen bent, of een andere topsport 

beoefend, dan verbrandt je veel energie en moet je veel (koolhydraten) eten. Als je een zittend of 

matig intensief beroep hebt, ligt dat anders. 

Goede bronnen van koolhydraten 

Die je nog steeds met mate zou moeten eten (hoeveel dit is hangt af van je gewicht, hoeveel je sport, 

etc, ik ga hier dieper op in op mijn Gezonde Gewoontes DVD’s), zijn: 

• Quinoa zaden (verkrijgbaar bij de meeste biowinkels), voor een recept zie: 

http://jessevandervelde.com/wat-is-quinoa-inclusief-quinoa-ontbijt-recept/ 

• Zoete aardappelen (in plaats van gewone aardappelen, verkrijgbaar bij de meeste 

groenteboeren) 

• Boekweit grutten (idem biowinkel). 

• Rijstwafels 

• Zilvervliesrijst 

Deze kolhydraten staan in de volgorde zoals ze in mijn ogen het meest gezondst zijn (van het beste 

naar het minst goede alternatief). 

Kijk voor meer informatie of om direct te beginnen op: 

http://www.gezondegewoontes.nl/index_promo.php  

 

 

 



Feiten en fabels over voeding en ‘De schijf van 5’ 

 

21 april 2010: Van een klant kreeg ik per email enkele vragen. Omdat ik weet dat dit vragen zijn die 

veel mensen mee rondlopen heb ik uitgebreid antwoord gegeven. 

Ik behandel in dit artikel: 

• De schijf van 5 en het voedingscentrum 

• Brood en granen 

• Melk en andere zuivelproducten 

• Fruitsmoothies en groene smoothies 

Vraag 1: Hoe weet ik nou of jouw idee over eten of de schijf van 5 van het 

voedingscentrum het beste voor mij is? 

De enige manier om echt te weten of een voedingspatroon voor je werkt is door het te testen. Ieder 

lichaam is genetisch anders en daarom is ook iedere stofwisseling anders. Wat voor de één werkt, 

hoeft voor de ander niet te werken. 

Naar mijn mening is één van de grootste misvattingen van het voedingscentrum (naast het aanraden 

van zuivel) het advies om granen (zoals tarwe, waar brood van wordt gemaakt) te eten. En het als 

basis van een voedingspatroon maken is in mijn ogen een nog grotere fout. Een nadeel van de 

meeste graansoorten, zoals tarwe, maar ook spelt, rogge, etc, is namelijk dat ze gluten bevatten, 

waar de meeste mensen (lichte) intoleranties voor hebben, vaak zonder dat ze het door hebben. Het 

tast afhankelijk van de hoeveelheden waarin je ze eet (dagelijks zou al teveel zijn) je immuunsysteem 

en je darmen aan (en stimuleert een wildgroei van de Candida gist) en daarmee je gezondheid, en 

het heeft een negatief effect op onze lichaamssamenstelling (stimuleert vet opslag). Er zijn veel 

gezondere ‘granen’ en dus bronnen van koolhydraten, zoals bijvoorbeeld Quinoa en boekweit 

grutten (beide verkrijgbaar bij iedere bio- of natuurwinkel). 

Voor meer informatie over Gluten: 

• http://jessevandervelde.com/het-effect-van-gluten-op-je-gezondheid/ 

• http://jessevandervelde.com/maken-gluten-je-dik/ 

De schijf van 5 is niet compleet 

Onthoud ook dat de ‘de schijf van 5’ zeker niet compleet is voor een optimale gezondheid. Er zou nog 

een schijf ‘superfoods’ bij moeten. Voedingsmiddelen uit andere onderdelen van de wereld (zoals 

Zuid-Amerika) die enorm rijk zijn aan vitamines, mineralen, antioxidanten en gezonde vetten. Vele 

malen rijker dan we in Europa terug vinden, vooral door een verschil in klimaat). Enkele voorbeelden 

van superfoods zijn rauwe (onverhitte, niet die uit de supermarkt) Cacao poeder, Acai poeder, Goji 

bessen, Maca poeder, Spirulina, Chlorella, kokosolie en vele anderen. Dit is een heel nieuwe wereld 

waar ik je later meer over ga leren. 

Naast dat de schijf ‘superfoods’ ontbreekt, ontbreken er diverse andere gezonde voedingsmiddelen 

in de schijven, en worden op slechte voedingsmiddelen te veel nadruk gelegd.  



Voorbeelden van voedingsmiddelen waar in mijn ogen meer nadruk op zou moeten worden gelegd 

zijn gezonde vetten als omega 3 vetzuren (uit visolie), omega 6 vetzuren (uit noten en avocado) en 

omega 9 vetzuren (uit zaden). Daarnaast moeten we de illusie dat verzadigd vet slecht voor ons is 

vergeten (grootste misinterpretatie van wetenschappelijk onderzoek uit de geschiedenis ooit, wat is 

‘uitgemolken’ door de farmaceutische industrie om medicijnen tegen ‘hoog cholesterol’ te verkopen) 

en zouden we veel meer groentes moeten eten (zie hieronder) en zouden we uitsluitend in kokosolie 

moeten gaan bakken, wat juist een goed verzadigd vet is (het verbetert o.a. je schildklierfunctie), 

terwijl diëtisten nog zo vast zitten met het dogma dat verzadigde vetten slecht zijn! De grootste 

misvatting over voeding allertijden. 

Voorbeelden van voedingsmiddelen die in mijn ogen duidelijker moeten worden bestempeld als 

slecht voor de gezondheid zijn: 

• Bewerkte voedingsmiddelen (verhit, gekleurd, gegeurd, eigenlijk alles waar een verpakking 

omheen zit dat niet rechtstreeks in z’n pure vorm uit de natuur komt) 

• E-nummers (wat eigenlijk niets anders zijn dan gifstoffen voor het lichaam) 

• Transvetzuren en andere slechte vetten (zoals margarines, halvarines, verhitte olijfolie, 

verhitte zonnebloemolie, bakoliën, etc). 

• Melkproducten (daarover later meer) 

Ook is de hoeveelheid groente die het voedingscentrum aanbeveelt in mijn ogen te weinig. 2 ons 

groente was misschien 50 jaar geleden genoeg om voldoende mineralen uit te halen, maar in de 

afgelopen 30 jaar is de kwaliteit van onze bodem en lucht dusdanig verontreinigd dat de hoeveelheid 

enzymen en mineralen in groente drastisch is gedaald. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat 

sommige mineralen 50% minder in dezelfde hoeveelheid groente zitten als in 1980. We moeten er 

dus meer van eten om evenveel mineralen binnen te krijgen (terwijl we juist minder groente zijn 

gaan eten, waardoor we allemaal een slechter immuunsysteem hebben en vaker ziek worden). Een 

gemakkelijker manier om dagelijks meer groentes te eten vind je verderop in dit e-book. 

Maar waarschijnlijk een groot punt van verwarring (om terug te komen op de koolhydraten) tussen 

het voedingscentrum met hun schijf van 5 en wat ik vertel is het feit dat mijn video’s en blogs 

meestal gericht zijn op mensen die gewicht / overtollig vet willen verliezen. 

Als ik een voedingspatroon zou uitleggen wat gericht is op het opbouwen van spiermassa of het 

verbeteren van sportprestaties, dan zou het ook meer koolhydraten bevatten. Het punt is echter dat 

als je wilt afvallen (vet wilt verbranden), je in ieder geval tijdelijk je koolhydraten zou moeten 

vervangen voor gezondere alternatieven die leiden tot minder productie van in het insuline 

hormoon, en daarom je verbranding van vet (lipolyse) niet in de weg staan. 

Je zou niet moeten kijken naar wat je niet mag, maar naar wat je wel mag. 

Om je een duidelijker antwoord te geven: 

Wat je moet eten en hoeveel je daarvan zou moeten eten is afhankelijk van: 

a) Je huidige situatie (lichaamssamenstelling, hoeveel vet je hebt) 

b) Je doelstelling 



Onthoud dat als je vet wilt verbranden en je eet slechte koolhydraten of suikers (snoepgoed, chips, 

cruesli, ontbijtkoek, ‘gezonde’ tussendoortjes, vruchtensappen, toetjes, taart, wit brood, brood), je 

lichaam altijd eerst deze koolhydraten gaat verbranden. Op dat moment stopt je lichaam met het 

verbranden van vet, terwijl dat niet is wat je wilt bereiken! En zolang je enige vetreserve hebt kan je 

in ieder geval tijdelijk vooruit zonder deze slechte koolhydraten (de goede moet je wel eten, anders 

zal je schildklier trager gaan werken), je wilt immers het vet kwijt! 

Tot slot over het voedingscentrum. 

En onthoud dat zij zich richten op algemene adviezen, die voor een groot deel (het spijt me dit te 

moeten zeggen) op basis van economische belangen zijn opgesteld. 

Wat als daadwerkelijk het voedingscentrum gaat zeggen dat melkproducten ongezond zijn (zie een 

volgend artikel in dit e-book)? Het zou direct een wereldwijd economische crisis veroorzaken. Idem 

als ze de waarheid over tarwe naar buiten zouden brengen (zouden alle bakkers direct failliet gaan?). 

De overheid kan het zich simpelweg niet veroorloven om de waarheid te vertellen (als deze 

überhaupt al bij hun bekend is, onthoud dat ook hun informatievoorziening vooral komt vanuit grote 

voedingsorganisaties en farmaceutische industrieën die hun eigen belangen hebben).  

Het goede is, is dat er meer en meer informatie over voeding beschikbaar komt en er vele artsen in 

deze wereld zijn die ons (samen met mensen zoals ik) informeren over wat écht gezond is, en die je 

helpen zelf een bewustere keuze te laten maken. 

Dat is waar het uiteindelijk om draait: informeer jezelf en bepaal zelf wat goed voor jou is, niemand 

anders kan dat voor je doen! 

Vraag 2. Jij zegt: probeer zoveel mogelijk zuivel te schrappen, maar waar haal ik dan mijn 

calcium vandaan? 

Ik raad ik je inderdaad af om melk- en andere zuivelproducten te gebruiken, zowel vanuit gezondheid 

oogpunt (de enzymen die je nodig hebt om de lactose in melk af te breken maak je al sinds je 2e 

levensjaar niet meer aan) als vanuit vet verbranding oogpunt. Zie een volgend artikel in dit e-book. 

Vraag 3. Mag je in een fruitsmoothie wel yoghurt of melk doen?  

Yoghurt of melk in het algemeen en in een smoothie zou ik absoluut afraden. Ze bevatten namelijk 

beide lactose en zoals ik zojuist schreef hebben we al sinds +/- ons 2e levensjaar niet meer de 

enzymen om lactose af te breken. Gevolg: we zijn er (licht tot zwaar, per persoon verschillend) 

intolerant voor. Schattingen geven aan dat ongeveer 80% van de westerse bevolking intolerant is 

voor lactose (en de meeste mensen dus zonder dat ze het doorhebben). Sommige mensen weten van 

zichzelf dat als ze melkproducten eten of drinken, hun neus en keel dicht gaan zitten en ze last van 

slijmvorming krijgen. Andere mensen ontdekken pas dat ze zich vele malen beter voelen zonder 

melk, nadat ze het een paar maanden niet hebben gedronken en dan (voor wat voor reden dan ook) 

weer wel.  

Groene smoothies 

Iets wat mijn leven enorm heeft veranderd (vooral hoeveel energie ik heb, maar ook hoe goed mijn 

weerstand is en hoe goed m’n huid er uit ziet) is het dagelijks drinken van een groene smoothie. Een 

groene smoothie is een combinatie van: 



• Water 

• Bladgroente (zoals sla, peterselie, andijvie, dille, citroenmelisse, snijbiet, blad van een rode 

biet, spinazie, bleekselderij, boerenkool, etc) 

• Fruit 

Dit stop je samen in een blender, zet de blender een paar minuten aan en je hebt een heerlijke 

smoothie die je in één keer je dagelijkse behoefte aan groente en fruit geeft. Enkele van de 

voordelen zijn: 

• Binnen enkele minuten je dagelijkse behoefte aan groente en fruit 

• Het geeft je de hele dag stabiele energie, in plaats van korte energie en daarna weer een dip, 

doordat de fruitsuikers in combinatie met het bladgroente trager worden opgenomen 

• De (meeste) bladgroentes bevatten veel calcium en andere belangrijke mineralen (per 

bladgroente verschillend, variëren is erg belangrijk) 

• Bladgroentes zijn erg vezelrijk en vezels zijn belangrijk voor onze darmen 

• Het fruit geeft ons vitamines 

• De groene smoothie geeft ons water, één van ’s werelds belangrijkste bronnen van leven 

(ons lichaam bestaat voor ruim 70% uit water). De meeste mensen drinken dagelijks (veel) te 

weinig water. 

Enkele vragen die ik vaak krijg over smoothies: 

• Mag je bladgroente en fruit wel met elkaar combineren? Antwoord: Ja, dit mag. De meeste 

groentes bevatten zetmeel en daarom zou je deze niet met fruit moeten combineren (net als 

dat je fruit niet wilt combineren met welk ander voedingsmiddel dan ook, op bladgroentes 

na). Bladgroentes bevatten geen zetmeel en zijn daarom een goede combinatie met fruit. 

• Je doet ook spinazie in een smoothie? Je mag toch niet teveel spinazie eten? Antwoord: 

Inderdaad, het is belangrijk veel te variëren in de bladgroentes die je gebruikt. Dit omdat 

iedere groente een natuurlijke beschermingsstof bevat om de natuur in stand te houden 

(dieren voelen intuïtief aan dat ze ergens voldoende van hebben gegeten). Meestal wordt 

echter afgeraden om teveel spinazie te gebruiken vanwege de stof nitraat waar spinazie rijk 

aan is. Nitraat op zichzelf is echter niet schadelijk, het wordt pas schadelijk na verhitting, dan 

wordt nitraat omgezet tot nitriet. Dit is de schadelijke stof. Varieer dus in je bladgroentes, 

maar zorgen maken over nitraat is niet nodig. 

Een recept voor een lekkere smoothie om mee te beginnen is: 

Recept voor groene smoothie: 

1. Doe 100 gram verse, rauwe bladspinazie in een blender  

2. Vul met water totdat er evenveel water als groente in zit (zelfde lijn) 

3. Voeg een banaan toe 

4. Zet de blender een minuut aan 

5. Voeg een kiwi of een appel toe 

6. Zet de blender nog een keer aan en je hebt een heerlijke gezonde, groene smoothie! 



 

Vraag 4. Hoe moet je fruit met andere voedingsmiddelen combineren? En hoe combineer 

je eiwitten, vetten en koolhydraten? 

Over combinaties wordt een hoop geschreven. Ik houd me altijd aan de onderstaande basisregels 

omdat deze het belangrijkst zijn. Als je je niet aan deze regels houdt voel je direct een verschil (je 

voelt je bijvoorbeeld ‘opgeblazen’) en je zult dit tevens op korte termijn ervaren aan je 

lichaamssamenstelling (vetopslag). Andere combinaties dan die ik hieronder noem zullen misschien 

ook niet optimaal zijn, maar hebben een dusdanig klein effect dat ze bijna te verwaarlozen zijn. 

Onthoud wat combinaties betreft altijd: 

1. Combineer fruit uitsluitend met bladgroente in groene smoothies en combineer het nergens 

anders mee. Als je eerst een maaltijd eet en daarna fruit eet, of fruit combineert met 

koolhydraten (zoals brood) dan gaat dat gisten. 

2. Combineer nooit koolhydraten en vetten met elkaar, dat is de ultieme weg tot vetopslag. 

Zorg dat je altijd eiwitten met koolhydraten combineert (of eiwitten met vetten). Eiwitten en 

gezonde vetten zijn de enige voedingsstoffen die je een verzadigd gevoel geven. Alleen 

wanneer je eiwitten eet krijgen je hersenen na 20 minuten een signaal dat je vol zit. Bij 

koolhydraten gebeurd dit niet en daarom kan je daar gemakkelijk teveel van eten. Je hebt 

vast wel eens ervaren dat je lasagna at en het leek alsof je onverzadigbaar was… 

Ik hoop dat de tips in dit artikel wederom waardevol voor je zijn geweest. Voor meer praktische tips 

en achtergrond informatie, lees verder in dit e-book. 

Voor informatie over mijn methode en om direct te beginnen, kijk op: 

http://www.gezondegewoontes.nl/index_promo.php  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lovehandles verbranden en definitief wegwerken 

 

Veel mensen doen buikspieroefeningen en passen (enigzins) hun voeding aan maar merken toch dat 

ze het vet op hun ‘lovehandles‘, boven hun heupen, niet kunnen verliezen. Soms proberen mensen 

extra buikspieroefeningen te doen, maar daar ligt niet het probleem. Het vet dat op je ‘lovehandles’ 

staat namelijk in direct verband met hoeveel insuline (het hormoon dat je bloedsuikerspiegel 

verlaagt, en tevens het belangrijkste vetopslag hormoon) aanmaakt. 

Hoe meer insuline, hoe meer vet je opslaat (op je heupen en uiteindelijk op je buik). 

Onderzoek heeft laten zien dat waar je op je lichaam vet opslaat in verband staat met bepaalde 

hormonen. Verschillende plaatsen waar je voornamelijk vet hebt staan in verband met verschillende 

hormonen. Wil je vet op een specifieke plaats kwijt (bijvoorbeeld op je lovehandles, maar dit geldt 

ook voor het vet op je buik, benen, of armen), dan zul je het hormoon waarmee het in verband staat 

in balans moeten brengen, alleen dan verlies je daar vet. 

Het vet op je heupen (‘lovehandles’) heeft dus te maken met insuline. Insuline wordt aangemaakt als 

je suikers of koolhydraten eet, dus: suiker, brood, pasta, rijst, aardappelen vruchtendranken, 

frisdranken, verpakte voedingsmiddelen, chips, koekjes, kant-en-klaar maaltijden, pizza, etc.  

Sommige van deze voedingsmiddelen zijn slechter dan de anderen en natuurlijk speelt ook de mate 

waarin je dit eet (hoeveel je er wekelijks van eet) mee, maar in de kern gaat het er om dat je deze 

voedingsmiddelen (tijdelijk) gaat beperken, als je het vet op je heupen, je lovehandles, wilt verliezen. 

Er is echter nog iets anders wat belangrijk is. Je kunt namelijk je voedingspatroon aanpassen maar 

nog steeds moeilijk het vet op die plaats verliezen. Hoe snel je dit verliest is afhankelijk van hoe lang 

het er heeft gezeten. Dit komt omdat als het vet al langer op die plaats zit je waarschijnlijk over 

langere periode al regelmatig koolhydraten hebt gegeten, waardoor je lichaam regelmatig (en veel) 

insuline aanmaakt en je lichaamscellen minder gevoelig voor insuline zijn geworden. 

Je moet dit vergelijken met een vacaturemarkt. Als er veel personeel beschikbaar is en er maar 

weinig vacatures zijn, dan hoeven die bedrijven niet het eerste de beste personeelslid aan te nemen, 

er zijn er immers toch genoeg. Zo werkt je lichaam ook. Insuline wordt aangemaakt als je 

suikers/koolhydraten eet en je bloedsuikerspiegel stijgt. Dit insuline hormoon gaat vervolgens de 

suikers in je lichaam verwerken, opslaan in spiercellen of opslaan in vetcellen. 

Is er altijd veel insuline (omdat je veel koolhydraten eet), dan reageren die cellen steeds minder goed 

op insuline. Waardoor je lichaam nog meer insuline gaat aanmaken omdat de suikers/koolhydraten 

die je at nog steeds in je bloedbaan zijn, en ze immers toch uiteindelijk een plek moeten krijgen. 

Dit is een negatief spiraal wat ontstaat over meerdere jaren. Veel en regelmatig koolhydraten/suikers 

eten laat je lichaam veel en regelmatig insuline aanmaken. Regelmatig veel insuline betekent dat je 

cellen er minder goed naar gaan luisteren (‘er is er immers toch genoeg’). Waardoor er nog meer 

insuline wordt aangemaakt. 

Uiteindelijk leidt dit proces, door de jaren heen, tot diabetes type 2, waarbij je cellen nauwelijks 

meer (of helemaal niet) op insuline reageren. 



De reden waarom dit belangrijk is, is omdat als je lichaam zelfs voor het eten van een heel klein 

beetje koolhydraten veel insuline aanmaakt (omdat er veel insuline nodig is aangezien je cellen er 

nauwelijks op reageren), je lichaam ook veel vet gaat opslaan. Insuline is immers het belangrijkste vet 

opslag hormoon. 

Wil je daarom het vet op je heupen verliezen, volg dan dit stappenplan: 

1. Vervang voor twee weken alle koolhydraten (zie hierboven) voor eiwitten (vlees en vis) en 

groente. Eet zoveel vlees/vis en groente als je wilt. 

2. Voeg visolie toe aan je voedingspatroon, dit maakt je cellen gevoeliger voor insuline, zie 

http://omega3vetzuren.nl  

3. Voeg dagelijks 1 – 2 gram kaneel toe aan je voedingspatroon, ook dit maakt je cellen 

gevoeliger voor insuline 

4. Doe trainingen met de Kettlebell Workout. Het verbetert je suikerstofwisseling en maakt je 

tevens gevoeliger voor insuline, waardoor je er minder van hoeft aan te maken en dus 

minder vet gaat opslaan. Uiteraard verbranden deze trainingen ook vet op korte termijn al 

door de intensieve inspanningen die je verricht en doordat deze trainingen volledig zijn 

gericht op het verbranden van (buik)vet en het krijgen van strakkere (buik)spieren, zie 

http://kettlebelldvd.nl  

Hoe minder gevoelig je bent voor insuline, hoe langer het duurt voordat je het vet op je heupen 

volledig kwijt bent. Nogmaals: over het algemeen geldt, hoe langer het er zit, hoe langer het duurt 

voordat het er af is. Maar door strikt gezond te gaan eten (je koolhydraten te vervangen voor 

eiwitten en groentes), bovenstaande supplementen te nemen en wekelijks te gaan trainen, zul je het 

proces enorm versnellen. Hoe meer energie je er in steekt, hoe meer resultaat je zult zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 geheimen van een slank en vitaal lichaam (mijn persoonlijke 

ochtendritueel) 

 

Een van de belangrijkste rituelen die je jezelf (in mijn ogen) zou moeten gunnen is dat van een 

gezond ochtendritueel, in combinatie met een goed ontbijt. Voordat je schrikt: dit hoeft niet meer 

dan 20 minuten te kosten en kan je zelfs combineren met een druk gezinsleven, al dan niet 

onderdelen van wat ik hieronder schrijf. 

Een bekende uitspraak (die je mij misschien ook al eens hebt horen zeggen) is: 

"Ontbijt als een koning, lunch als een prins en dineer als een knecht". 

Alleen deze gewoonte al zal je helpen meer energie te hebben, beter te slapen, een betere 

stofwisseling te hebben en gemakkelijker gewicht te verliezen (natuurlijk dit allemaal onder 

voorbehoud van wat je eet). 

Terwijl ik bijna dagelijks sport (en ook daardoor een hoge stofwisseling heb) geloof ik ook dat ik 's 

ochtends snel weer trek heb (lees: mijn maag begint weer te knorren binnen anderhalf uur na mijn 

ontbijt) omdat ik bovenstaande stelling dagelijks volg en daardoor een natuurlijke stofwisseling heb 

(natuurlijk ritme). 

Wil je afvallen, dan is een hoge stofwisseling de helft van je succes omdat zonder stofwisseling (of bij 

een lage) je verbranding volledig stopt, en dus ook de verbranding van vet. 

Je stofwisseling wordt bepaald door twee dingen: 

1. Door wat en hoeveel je eet 

2. Door wat voor sport (training) je doet en hoe intensief + frequent deze trainingen zijn 

Door je stofwisseling te verhogen (lees: je stofwisseling terug te brengen naar hoe deze zou moeten 

zijn) kan je gemakkelijker gewicht verliezen en zul je veel beter in je vel zitten. Nogmaals: uiteraard 

afhankelijk van wat je eet. 

Hoe ik het doe, mijn persoonlijke ochtendritueel, vind je in deze blog. 

Stap 1 

Om te beginnen start ik ‘s ochtends (op lege maag) met minimaal een halve liter bron water. Mijn 

voorkeur gaat uit naar Spa blauw (uitsluitend die uit een glazen fles).  

Stap 2 

Terwijl ik het water drink start ik met het bereiden van mijn ontbijt. Meestal is dit (schrik niet) een 

stuk biologisch vlees (het liefst afkomstig van een biologische boer die ik ken, waarvan ik zeker weet 

dat de koeien niet alleen een goed leven hebben gehad, maar ook dat er geen kunstmest op het 

weiland is gestrooid en dat de koeien geen medicijnen hebben gehad. Hormonen hebben ze per 

definitie niet gehad omdat dit verboden is in de meeste west-Europese landen). 



De reden waarom ik dat eet is omdat niets je stofwisseling zo verhoogd als rood vlees (we willen 

immers ontbijten als een koning!). Ook maken je hersenen, als je 's ochtends als eerste iets eiwitrijks 

eet, goede neurotransmitters aan die je helpen beter met stress om te gaan, je meer energie geven, 

etc. Tot slot wil ik mijn lichaam voorzien van zijn (of in jouw geval, haar) eiwitbehoefte omdat de vele 

trainingen die ik doe een eiwitrijk voedingspatroon vereisen. Spieren zijn opgebouwd uit eiwitten, 

daarom heb je deze (in een persoonlijke mate) nodig om je spieren de gelegenheid te geven te 

kunnen herstellen. 

 

Eiwitten geven je een verzadigd gevoel en zorgen ervoor dat je minder snel weer trek hebt (in iets 

zoets), waardoor ze ook om die reden bijdragen aan gemakkelijker gewichtsverlies. 

Ben je niet zo'n vlees-eter dan kan je 's ochtends een gebakken ei (van bij voorkeur minimaal 3 tot 

zelfs 5 eieren, waarvan één ei met eigeel) maken. Eventueel met wat gerookte zalm toegevoegd, 

champignons of rauwe bladspinazie. 

Een derde optie is 's ochtends als ontbijt Chia zaadjes te eten. Chia zaadjes zijn rijk aan eiwitten, 

gezonde (omega 3) vetten, vezels, calcium, 

magnesium, ijzer en antioxidanten. Je kunt 

deze eten met een beetje (een kleine 

eetlepel) rauwe cacao toegevoegd, als je de 

smaak van chia zaadjes te bitter vind.  

Van Chia zaadjes maak je een pudding door 

er drie delen (ten opzichte van de 

hoeveelheid chia zaadjes die je hebt 

gebruikt, drie keer zoveel) lauw water aan 

toe te voegen. Kook water en laat het dan 

eerst een paar minuten afkoelen. Gooi geen kokendheet water over de chiazaadjes omdat je ze dan 

beschadigd (de voedingsstoffen kapot maakt door de temperatuur). 

Voeg er wat rauwe cacao poeder (niet die uit de supermarkt, maar bijvoorbeeld die van 

http://www.rawfoodsuperfood.com ), een handje goji bessen en eventueel een banaan om de chia 

pudding heerlijk op smaak te maken. 

Stap 3 

Vervolgens start ik (terwijl ik mijn ontbijt bereid / eet) met het maken van een groene smoothie. Om 

je een idee te geven van hoeveel tijd dit alles me totaal kost, alle stappen die ik hier omschrijf kosten 

me minder dan 20 minuten totaal, inclusief het rustig opeten (50x per hap kauwen, zeker bij vlees!). 

Ik drink iedere ochtend ongeveer 1,5 liter groene 

smoothie, waarvan een halve liter direct bij het ontbijt 

en een liter gedurende de ochtend. 

1. Een groene smoothie is een (in de blender 

gemaakte) smoothie met: 



2. Bladgroente (zoals spinazie, sla, snijbiet, postelein en ook bleekselderij valt onder de 

bladgroenten)  

3. Fruit (twee stuks) 

4. Water 

Een lekker recept (zelfs de grootste groente-hater lust dit!) om mee te beginnen is: 

 

1. 100 gram rauwe en verse spinazie (bij voorkeur biologische, maar niet in staat biologisch te 

kopen is geen reden om het niet te doen!) 

2. 1 banaan 

3. Een hele mango 

4. Een halve liter tot een liter water 

De smaak van fruit zal in deze groene smoothie enorm overheersen. Naarmate je langer groene 

smoothies drinkt zal je vanzelf behoefte krijgen aan meer groen in je smoothie en kan je de 

hoeveelheid groente opbouwen tot 200 gram (afhankelijk van hoe groot je blender is). 

Mijn persoonlijke redenen om dit te drinken zijn: 

• Groene smoothies geven energie (niets geeft je zoveel vitaliteit, en dus energie, als vers, 

'levend' voedsel zoals groente en fruit, je zult de hele dag door meer energie hebben, minder 

dipjes en je veel vitaler voelen) 

• De groente houdt je lichaam basisch. Het is voor een goede gezondheid en preventie van 

ziekten (zo kan kanker zich bijvoorbeeld niet vermenigvuldigen in een lichaam dat volledig 

basisch is) noodzakelijk om de pH waarde van je bloed licht basisch (alkalisch) te houden. 

• Een pH waarde van 7.35 tot 7.45 is ideaal (je kunt je pH waarde testen door daarvoor strips 

te bestellen, kosten maximaal 15 euro voor 100 strips en zijn verkrijgbaar o.a. bij 

drogisterij.net). 

• Het geeft mijn lichaam (darmen) de vezels die het nodig heeft voor een goed functioneren. 

Het voedingspatroon van de meeste mensen bevat te weinig vezels waardoor we meer trek 

krijgen, met als resultaat dat we neigen de verkeerde dingen te eten. 

• Het voorziet mijn lichaam van de noodzakelijke vitamines en mineralen. Eén van de redenen 

waarom ons lichaam zuur wordt (in plaats van basisch blijft) is door een tekort aan 

mineralen. Dit tekort leidt tot een verminderde enzym functie, met afbraak van de 

gezondheid van lichaamscellen als gevolg. Organen en klieren komen vervolgens onder druk 

te staan. Deze druk kan ons lichaam voor een tijd aan, maar niet vooraltijd. Wanneer er 

terwijl je lichaam onder druk staat een 'griep virus' overwaait, dan is de druk te groot voor je 

lichaam (het griepvirus is dan net de druppel die de emmer doet overlopen) en wordt je ziek. 

Opmerking: 

Vaak hoor ik de opmerking dat het eten van teveel bladgroente niet gezond is, omdat deze nitraat 

bevatten en daarom kankerverwekkend zouden zijn. Nitraat is echter uitsluitend schadelijk voor onze 

gezondheid als het wordt omgezet naar nitriet, wat gebeurd bij verhitting. Teveel gekookte 

bladgroentes eten zou dus schadelijk zijn, het eten van rauwe bladgroente is volledig veilig. 



Bladgroentes zijn juist zeer rijk aan mineralen (ter vergelijking: de meeste bladgoentes bevatten tot 

wel 8x meer calcium dan melk) en voorzien ons van de mineralen waar we tekorten aan hebben. 

Het zit in onze cultuur om veel van ons lichaam te vragen. We stellen onszelf constant op de proef 

(deadlines, je gezin managen, stress, etc) en door daarnaast je lichaam niet een optimaal gezond 

voedingspatroon te gunnen kan er soms ineens iets 'knappen'. Dit kan een klein griepvirus zijn, maar 

ook een ernstige ziekte, een burn-out of depressie. 

 

De oorzaak van ziek worden is daarom in vrijwel alle gevallen een tekort aan mineralen 

(gecombineerd met een te grote hoeveelheid toxische stoffen in je lichaam). 

Want met voldoende mineralen (dit is meer dan je door het voedingscentrum wordt geadviseerd!) 

was je lichaam in een betere staat van gezondheid geweest en had je lichaam zelf dit virus te lijf 

kunnen gaan.  

Persoonlijk geloof ik dat de meeste mensen een veel hoger 'gezondheids-niveau' kunnen leven, ze 

zijn zich er simpelweg niet van bewust dat ze veel vitaler kunnen zijn, omdat ze dit nog nooit hebben 

ervaren. Pas als je gezondheids-niveau stijgt door een verbeterd voedingspatroon en een actiever 

leven (wat zal volgen na een verbeterd voedingspatroon) en je valt dan tijdelijk terug (je gaat tijdelijk 

weer slechter eten), dan ervaar je dat je voorheen op een hoger gezondheidsniveau hebt gezeten. Je 

hebt dan geproefd van wat er mogelijk is. 

Alleen al om je lichaam een betere gezondheid te gunnen en te proeven aan een hoger 

gezondheidsniveau (geloof me, dit is er ook voor jou), zou je moeten starten met het drinken van 

groene smoothies. 

Andere redenen om groene smoothies te drinken zijn: 

• Het vermindert vreetbuien. Trek in eten (vaak in zoet) ontstaat doordat je lichaam aangeeft 

dat je ergens een tekort aan hebt (en soms kan dit een tekort aan voldoening in je leven, een 

gevoel van geluk zijn, waardoor je niet goed in je vel zit en eten als uitweg gebruikt, als 

oplossing voor je emoties. 

• Dit wordt ook wel emotioneel-eten genoemd). In de meeste gevallen is dit echter een tekort 

aan een bepaald mineraal (en niet een tekort aan brood, zoet of suikers, dat is hoe wij het 

vertalen). Door je lichaam te voorzien van deze mineralen en tevens van vezels, zul je een 

meer verzadigd gevoel hebben en minder trek hebben in slechte voeding. Vezels geven je 

een verzadigd gevoel en bladgroenten bevatten de vezels die je nodig hebt. 

• Het voordeel van groene smoothies is dat je op een gemakkelijke manier meer bladgroentes 

kunt eten dan dat je ze moet bereiden en kauwen (wat beide tijdsintensief is). Met een 

blender maak je (letterlijk) binnen 2 minuten een groene smoothie en de blender doet het 

grootste deel van het 'kauwen' al voor jou. 

Als je naast de groente die je (misschien nog niet eens altijd) 's avonds eet ook overdag bladgroentes 

binnenkrijgt, dan pas begin je je lichaam echt te voorzien van de mineraal- en vezelbehoefte die het 

echt nodig heeft. 



200 gram groente per dag is NIET het minimum. Als je dat aanhoudt, zal je gezondheid(net als dat 

van de rest van de bevolking) achteruit gaan. Hoge bloeddruk, hoog cholesterol, diabetes en andere 

kwalen zijn niet het gevolg van ouderdom, ze zijn altijd het gevolg van een niet optimaal 

voedingspatroon door de jaren heen. Je kunt deze (en andere ziektes) voor een groot deel (zo niet 

gegarandeerd, maar wie ben ik om je die garantie te geven) voorkomen. 

Al met al een hele lijst met redenen om groene smoothies te drinken. In mijn ogen doe je je 

gezondheid een tekort als je dit niet doet. Dat klinkt hard, maar dat is zoals ik er tegenover sta. Je 

haalt niet het optimale uit je gezondheid zonder groene smoothies (tenzij je naast je dagelijkse portie 

groente nog iedere dag 200 gram extra rauwe bladgroente eet (rauw dus, niet gekookt!), twee stuks 

fruit eet en een liter water extra drinkt (voor de meeste mensen is dit extra, als je de formule die ik je 

op de Gezonde Gewoontes DVD’s leer hanteert mag je het water wat je in de groene smoothie drinkt 

van het totaal aftrekken). 

Wanneer je op bovenstaande manier je dag begint zul je een enorm verschil in je gezondheid en 

vitaliteit ervaren (dagelijks) en zul je gemakkelijker overtollig vet (overtollige kilo's) verliezen. 

Onthoud dat dit slechts één deel van de dag is. Ondanks dat dit het belangrijkste deel (maaltijd) van 

de dag is, zul je de rest van de dag ook op de juiste manier moeten eten (en frequent de juiste 

trainingsvormen moeten doen). Daarover vind je meer informatie in andere blogs en kant-en-klaar 

toepasbaar in mijn informatie producten. 

Stel het ontwikkelen van gezonde gewoontes niet langer uit, kies nu één tip uit dit artikel en start 

vandaag nog. Gun het jezelf. 

Veel succes! 

 

Melkproducten wel of niet gezond voor ons? 

 

Het zinnetje 'Melk is goed voor elk' kennen we allemaal. We zijn in Nederland opgevoed om te 

denken dat koeienmelk de perfecte aanvulling is op ons dagelijks eetpatroon. Vanaf dat we geboren 

worden, drinken en eten we zuivelproducten in alle soorten en maten. Daarbij neemt zuivel ook een 

belangrijke plek in, in de Schijf van Vijf, verantwoordelijk voor de aanvoer van calcium en B vitamines 

(is de theorie…). B vitamines zorgen voor de opbouw van een sterk zenuwstelsel en een goede 

stofwisseling. 

Het Voedingscentrum vertelt ons dat zuivel een belangrijke bron is voor eiwit en mineralen zoals 

calcium en B-vitamines. Zonder zuivel krijgt de gemiddelde Nederlander zo’n 600 tot 800 milligram 

calcium te weinig binnen. Om voldoende calcium en vitamine B2 binnen te krijgen, heeft het 

Voedingscentrum per leeftijdsgroep aanbevolen hoeveelheden zuivel opgesteld. 

De laatste tijd horen we echter steeds meer geluiden dat zuivelproducten eigenlijk helemaal niet zo 

goed voor ons zijn als we al die jaren hebben gedacht. Onderzoekers zoals de Amerikaanse dr. 

Campbell beweren dat melk juist ongezond is en hij heeft in zijn onderzoeken het consumeren van 

melk gelinkt met sommige soorten van kanker en andere ziekten. 



Melk is uniek 

Melk is een uniek product, dat zowel door mensen als dieren wordt genuttigd. Maar daarbij zijn 

mensen de enigen die de melk drinken van andere dieren. Wat goed is voor babykalveren is niet per 

definitie ook goed voor mensen. Melk is niet zomaar een drankje. De melk van elk diersoort is uniek 

en speciaal gericht op de behoeften van die specifieke soort. Koeienmelk is bijvoorbeeld veel rijker in 

proteïnen dan menselijke melk. Maar aan de andere kant heeft het weer minder essentiële vetzuren 

die menselijke borstvoeding wel biedt. 

 

Lactose intolerantie 

Melk bevat 4-5% lactose oftewel melksuiker. Lactose moet door het enzym lactase in de darmen 

worden afgebroken voordat het in het lichaam kan worden opgenomen. Maar, doordat na de 

zoogtijd van mensen de hoeveelheid lactase in het lichaam sterk afneemt, krijgt het lichaam steeds 

meer moeite met het verteren van zuivelproducten. Dit wordt dus lactose intolerantie genoemd. 

Lactose intolerantie verstoort de darmwerking, wat de kans op ziekten zoals kanker vergroot. 

Volgens dr. Campbell wijst epidemiologisch onderzoek uit dat er een link bestaat tussen 

melkconsumptie en de twee heersende soorten kanker in Europa en Noord Amerika: borst- en 

prostaatkanker. 

Verhoogde kans op borst- en prostaat kanker 

Een vergelijkend onderzoek uit 1989 liet zien dat in Europa, twee gebieden met een hoog ratio 

melkconsumptie, Scandinavië en Nederland, ook een hoog ratio van gevallen van borstkanker had. 

Data van een 11 jaar durend onderzoek geeft een mogelijke link weer tussen zuivelconsumptie en 

een verhoogd risico voor prostaat kanker. Gebaseerd op vragen over het dieet van de 20.000 

mannen vonden de onderzoekers een kleine verhoging van het risico voor prostaat kanker bij 

mannen die meer zuivelproducten consumeerden. De onderzoekers geloofden dat de reden hiervoor 

zou kunnen liggen in de calcium dat gevonden wordt in zuivel producten. 

Hormonen en andere stoffen 

Een ander veelgehoord tegenargument voor de consumptie van zuivelproducten is het gebruik van 

Bovine Recombinant groeihormoon (RBGH) bij de koeien. Dit hormoon wordt gebruikt om de 

hoeveelheid melkproductie in koeien te verhogen. Alle stoffen die een koe binnen krijgt hebben kans 

om ook in de melk te komen. Daardoor kan melk vervuild zijn en kan dit hormoon weer 

teruggevonden kunnen worden in de melk, samen met andere medicijnen of antibiotica die de 

koeien kunnen krijgen om de effecten van het groeihormoon tegen te gaan. In Europa is het gebruik 

van RBGH bij koeien echter niet toegestaan en melk van koeien die zijn behandeld met hormonen 

mogen niet worden ingevoerd in Europa. 

De gehaltes van andere stoffen worden gecontroleerd en blijven onder de veiligheidsnormen. Koeien 

die antibiotica hebben gekregen worden voor een bepaalde tijd apart gemolken zodat die melk niet 

kan worden verkocht. Er worden standard getest op antibiotica in de melk die wordt opgehaald door 

de boer; de melk mag alleen mee als er geen resten van antibiotica zijn aangetroffen. 



Biologische melk bevat standaard geen pesticiden, hormonen of antibiotica. Jonge kinderen die 

exclusief biologische zuivel binnen krijgen hebben minder kans op het krijgen van allergieën, astma 

en eczeem, dit volgens een onderzoek van het Louis Bolk Instituut in Nederland. 

9 jaar onderzoek in Groningen 

Terwijl de tegenargumenten m.b.t. hormonen, antibiotica en dergelijke misschien nauwelijks van 

toepassing zijn, is het wel degelijk een feit dat de meeste volwassenen een lactose-intolerantie 

hebben. 

 

Mensen drinken als enige het melk van andere dieren. 

Mensen zijn de enige volwassen zoogdieren die melk drinken. Heb je ooit een volwassen koe bij een 

andere koe melk zien drinken? 

Prof. Dr. Muskiet van het Universitair Medisch Centrum Groningen (die reeds 9 jaar onderzoek doet 

naar het gebruik van granen en zuivel door de mens) stelt dat wij als oermens helemaal geen melk 

dronken. "De mens komt van oorsprong uit Afrika. Probeert u daar maar eens een wilde koe te 

melken!". Genetisch gezien zouden we niet zijn gemaakt voor het drinken van melkproducten. 

Bekijk zijn video op: 

http://jessevandervelde.com/melkproducten-wel-of-niet-gezond-voor-ons/ 

Symptomen van lactose-intolerantie 

Genoeg mensen weten dat ze een lactose-intolerantie hebben. Genoeg mensen weten dit ook niet 

van zichzelf. Zij drinken dagelijks melk en eten diverse andere melkproducten zoals kaas, yoghurt, 

kwark en andere zuivelproducten. 

Zonder dat zij het doorhebben tast zuivel hun immuunsysteem aan en leidt de consumptie van zuivel 

tevens (in meerdere of mindere mate) tot slijmvorming, vastzitten van de luchtwegen, 

voorhoofdsholteontsteking en diverse andere klachten. 

Mijn persoonlijke mening hierover (dit is niet wetenschappelijk onderbouwd) is dat als je altijd melk 

hebt gedronken, je niet weet hoe je je voelt als je geen melk drinkt. 

Wat je nooit hebt gehad, mis je ook niet. 

De vraag is: hoe goed zou je gezondheid zijn als je geen melk zou drinken? Hoeveel energie zou je 

hebben? Hoe vaak zou je niet ziek zijn op de momenten dat je nu wel verkouden bent, of griep hebt? 

En zoals Prof. Dr. Muskiet ook stelt: als melk goed zou zijn voor je botten, waarom hebben we in 

Nederland en andere Westerse landen met een hoge melkconsumptie, dan massaal osteoporose 

(botontkalking)? 

Wetenschap toont aan dat de calcium in melk juist leidt tot botontkalking. Diverse redenen worden 

daarvoor gegeven (hier in een andere blog later meer over). 



Waar moet ik dan calcium vandaan halen? 

Veel betere bronnen van calcium zijn bladgroentes. Het dagelijks eten van verse, rauwe bladgroentes 

zoals spinazie, andijvie, boerenkool, etc, geeft ons lichaam ruim voldoende calcium. Uiteraard kan je 

dit gemakkelijk binnen krijgen door het drinken van een groene smoothie. 

Conclusie 

Melk en zuivelproducten zitten vastgebakken in onze cultuur. 

Als het ongezond zou zijn, waarom staan de schappen in de supermarkten er dan vol mee? Onthoud 

dat net als bij de farmaceutische-industrie er ook heel veel geld gemoeid is met de zuivelindustrie. 

Het massaal mensen informeren dat melk ongezond zou zijn zou per direct leiden tot een 

economische crisis, wat de wereld uiteraard niet kan hebben. 

Er worden daarom regelmatig onderzoeken gepubliceerd dat melk wel gezond zou zijn. De vraag is 

echter: 

Wie hebben deze onderzoeken gefinancierd (de belanghebbenden)? 

Hoe zijn deze onderzoeken uitgevoerd? 

Het enige wat je kunt doen en waartoe ik je wil aanmoedigen om dit te doen, is door voor jezelf vast 

te leggen of je wel of geen lactose-intolerantie hebt, middels het principe van eliminatie. 

Het principe van (tijdelijke) eliminatie 

Recentelijk besprak ik dit principe met Dr. Steve Vasilev, een vooraanstaand arts gespecialiseerd in 

kanker bij vrouwen. Hij zei: "Je kunt alleen weten of een bepaald voedingsmiddel gezond voor je is 

door het een tijd lang volledig uit je voedingspatroon te elimineren, en het daarna weer te eten. Op 

basis van de reactie van je lichaam nadien weet je of het wel of niet gezond voor je is". 

Ik wil je graag uitnodigen om dit principe te gaan toepassen op melkproducten. 

Zelf heb ik in de afgelopen twee jaar ervaren dat ik absoluut lactose-intolerant ben, door onbewust 

dit principe te hebben toegepast, zonder dat ik de naam ervoor kende. 

Het grootste cadeau wat je jouw gezondheid kunt geven 

Je hoeft niet klakkeloos aan te nemen dat melkproducten ongezond zijn, zelfs niet op basis van al het 

wetenschappelijk onderzoek dat er reeds naar is gedaan. 

Bepaal het voor jezelf, door zelf te ervaren hoe je lichaam er op reageert nadat je het 60 dagen 

volledig uit je voedingspatroon hebt geëlimineerd. 

Opdracht: 

Elimineer alle zuivelproducten voor 60 dagen uit je voedingspatroon. Melk, yoghurt, kwark, kaas en 

alle varianten. 



Eet vervolgens de dag daarna yoghurt, drink melk, eet kaas en voel bewust hoe je lichaam er op 

reageert. 

Trek vervolgens je eigen conclusie. 

Doe het voor jezelf, voor je familie, voor je gezondheid. 

Ik weet dat als je voor het eerst leest dat melk niet gezond voor je is het een 'shock' kan zijn. Ik heb 

daar begrip voor, je hebt immers je hele leven lang ander advies gekregen. 

Besluit niet op basis van je emoties. Besluit niet op basis van het feit dat je 'gehecht' bent aan melk, 

maar neem een wijze beslissing. 

 

Het zou anders maar zo kunnen zijn dat je achteraf, over een aantal jaren, spijt krijgt dat je dit bent 

blijven drinken. 

Had je toen maar………. 

 

Stap 2: Training 

Is groeihormoon de gouden vet verbranding oplossing? 

 

Hoe kan het dat je gezond kunt eten, maar toch geen buikvet / overtollige kilo’s kwijt raakt? 

Waarom kan je uren per week bewegen, Zumba dansen, buikspieroefeningen doen, hardlopen of 

andere sportactiviteiten beoefenen, maar toch geen gram vet verbranden? 

Zou één hormoon verantwoordelijk kunnen zijn voor het ‘maken of kraken’ van vet verbranding? 

Zou het zo kunnen zijn dat altijd als mensen gemakkelijk hun overtollige vetreserves kwijtraken, dit 

komt doordat één specifiek hormoon (te) veel in hun lichaam aanwezig is? 

Studies tonen aan dat dit het geval is, namelijk bij het hormoon genaamd ‘groeihormoon’ (HGH: 

Human Growth Hormone), dat in ons lichaam wordt geproduceerd door de hypofyse. 

Dit hormoon, dat piekt (het meest wordt aangemaakt) tijdens je slaap en als voornaamste functie het 

‘repareren’ van cellen en weefsels heeft, heeft namelijk een andere heel bijzondere eigenschap, 

namelijk de eigenschap dat een grotere hoeveelheid ervan (uiteraard door het lichaam zelf 

aangemaakt, ik spreek in dit artikel absoluut niet over kunstmatige groeihormoon verhogers, laat 

staan over het inspuiten van groeihormoon) ertoe leidt dat het lichaam eerder energie uit de vet-

reserve gaat verbranden, in plaats van de in de spieren en lever opgeslagen glycogeen (suiker) 

voorraden te gaan verbranden. 

Normaal gesproken gaat ons lichaam op het moment dat we energie nodig hebben (bijvoorbeeld 

tijdens een training, of voor het herstellen van onze spieren na een training) eerst op zoek naar 



opgeslagen glucose (in de vorm van glycogeen) om energie vandaan te halen. Groeihormoon ‘dwingt’ 

echter ons lichaam te zoeken naar energie in de vorm van vet. Dit resulteert in significante 

verbranding van lichaamsvet. 

Doordat groeihormoon je lichaam ‘dwingt’ tot het verbranden van vet als bron van energie zul je 

zelfs vet verbranden tijdens inactieve momenten. Energie is nodig voor alle aspecten van leven. 

Daarom zal groeihormoon er voor zorgen dat je ook vet verbrandt terwijl je slaapt, of andere 

activiteiten (buiten sporten om) uitvoert. 

Groeihormoon vermindert de noodzaak van het volgen van een dieet (al is het volgen van een 

gezond voedingspatroon uiteraard aanbevolen en resultaat bevorderend). 

 

Omdat groeihormoon verantwoordelijk is voor het herstellen en ontwikkelen van alle cellen in je 

lichaam (en dus ook van spiercellen), zal een toegenomen hoeveelheid groeihormoon in je lichaam 

leiden tot meer actief spierweefsel (zonder dat je perse dikkere spieren krijgt), wat leidt tot een 

hogere verbranding (stofwisseling), ook tijdens momenten van rust. Dat betekent ook al zou je 

hetzelfde voedingspatroon blijven volgen, de hogere verbranding opzich al zou leiden tot het 

verliezen van lichaamsvet. 

Maar hoe kunnen we op een natuurlijke manier aan meer groeihormoon komen, zonder daarvoor 

pillen te moeten slikken of groeihormoon te moeten inspuiten? 

Er zijn drie basis richtlijnen die gevolgd moeten worden voor het maximaliseren van groeihormoon 

(ook wel het ‘verjongingshormoon’ genoemd) in ons lichaam. 

3 basis richtlijnen voor optimaal groeihormoon (vet verbranding hormonen) 

1) Slaap voldoende. Minimaal 6 uur onafgebroken slapen bevordert de groeihormoon productie 

omdat de cyclus waarin groeihormoon gedurende de dag wordt geproduceerd zijn piek ongeveer een 

uur na het in slaap vallen bereikt. Wordt je slaap onderbroken, dan onderbreek je de groeihormoon 

productie. Tevens is het doen van een kort middagdutje gedurende de dag bevorderlijk voor de 

groeihormoon productie en dus voor de gezondheid. 

2) Doe de juiste vormen van training. Ongetwijfeld de belangrijkste stimulans van de groeihormoon 

productie is krachttraining. Groeihormoon wordt geproduceerd wanneer een training voldoet aan de 

volgende drie eisen. 

Intensiteit. De intensiteit van de training (met andere woorden: het gewicht dat je gebruikt ten 

opzichte van het gewicht wat je maximaal zou kunnen heffen) moet voldoende hoog zijn. Dat 

betekent dat een weerstandstraining (een training met gewichten zoals bijvoorbeeld een Kettlebell) 

de absolute voorkeur heeft voor maximale groeihormoon productie. Het is beter om minder 

herhalingen met een zwaarder gewicht te doen (tot op zekere hoogte) dan meer herhalingen met 

een lager gewicht, als het gaat om de groeihormoon productie. 

Spierschade. Wanneer de intensiteit voldoende hoog is maar er van iedere oefening bijvoorbeeld 

maar één set zou worden uitgevoerd, of de rusttijden tussen de sets te lang zijn, dan verandert de 

aard van de training. Een training waarbij telkens met een maximaal gewicht maar één herhaling 

wordt uitgevoerd en waarbij na iedere set ruim 5 minuten rust wordt genomen zal tot neurologische 



aanpassingen in het lichaam leiden (je wordt sterker doordat het lichaam leert meer spiervezels in te 

schakelen). Terwijl een training waarbij je (met een voldoende zwaar gewicht) 10 – 15 herhalingen 

per set maakt en waarbij je tussen de sets maar maximaal 1 tot 2 minuten rust neemt tot een 

ophoping van melkzuur in je lichaam leidt. Deze ophoping leidt tot spierschade, wat op zijn plaats tot 

een maximale productie van groeihormoon (voor het herstellen van de spiercellen) leidt. Het laatste 

voorbeeld heeft dus de absolute voorkeur als het gaat om het optimaliseren van groeihormoon 

productie met als doel het verliezen van lichaamsvet. 

Variatie. Ons lichaam is volledig aan ieder trainingsschema gewend binnen het 6 keer uitvoeren 

daarvan. Je lichaam weet wat er gaat komen en schakelt in op de laagst mogelijke energie-besteding, 

om zo zuinig mogelijk met energie om te gaan. Het gevolg? Aanzienlijke vermindering van resultaat. 

Eén van de belangrijkste redenen waarom mensen geen overtollig vet van een training verliezen is 

het gebrek aan variatie (het te lang door trainen met één specifiek trainingsschema) in de 

trainingsschema’s. Voldoende variatie (iedere 6 trainingen een nieuw trainingsschema) geeft op zijn 

plaats telkens nieuwe trainingsprikkels aan ons lichaam. De trainingen die je uitvoert zullen tot een 

grotere groeihormoon productie leiden en daarom tot een grotere verbranding van overtollig 

lichaamsvet. 

Een training die gemaakt is voor het maximaal stimuleren van de groeihormoon productie is de 

Kettlebell Workout, zie http://www.kettlebelldvd.nl  

Om zeker te weten dat je training van voldoende intensiteit is voor de stimulans van groeihormoon 

dien je het juiste gewicht te kiezen. Kies het voor jou meest geschikte gewicht op basis van deze 

richtlijnen: 

• 4 kg Kettlebell Vrouwen 60+, of lang niet aan sport gedaan, of lage belastbaarheid of lichte 

(rug)klachten. 

• 8 kg Kettlebell Vrijwel alle vrouwen, ongeacht sport niveau. Blessurevrij. 

• 12 kg Kettlebell Vrouwen die al eerder met de Kettlebell hebben gesport, of die zeer getraind 

zijn. Mannen 65+, of zeer lang niet aan sport gedaan, of zeer lage belastbaarheid. 

• 16 kg Kettlebell Vrijwel alle mannen, ongeacht sportniveau. Blessurevrij. 

En de derde en laatste richtlijn voor de groeihormoon optimalisatie is: 

3) Eet ‘s avonds een beetje minder. Het ‘s avonds nuttigen van een zware maaltijd vermindert de 

groeihormoon productie. Aanbevolen wordt om als volgt te eten: 

• Eet ‘s ochtends als een koning 

• Eet ‘s middags als een prins 

• Eet ‘s avonds als een knecht 

Zorg gedurende de dag voor een hoge stofwisseling door regelmatig te eten. Eet groeihormoon 

stimulerende voedingsmiddelen (eiwitrijke voedingsmiddelen zoals vis en magere vleesproducten) 

en beperk groeihormoon remmende voedingsmiddelen (suikers, witte koolhydraten zoals witbrood, 

pasta en rijst, yoghurt, koekjes, snoepgoed, crackers, kant-en-klaar maaltijden, etc). Eet ‘s ochtends 

je grootste maaltijd en verklein de porties naarmate de dag vordert. 



En een laatste bonus tip (hij ligt zeer voor de hand, maar voor de volledigheid zet ik hem er nog even 

bij): 

4) Stop met roken. Naast slecht slapen is het roken van tabak waarschijnlijk één van de grootste 

vernietigers van groeihormoon. Regelmatig en op voldoende hoge intensiteit trainen wordt als je 

rookt of slecht slaapt des te belangrijk, maar al je gedane moeite loont een stuk meer als je naast je 

training goed slaapt en niet rookt. 

Tip voor direct resultaat 

Het aanpassen van je training-activiteiten zal direct leiden tot een verhoogde groeihormoon 

productie. Doe 3x per week een hoge intensiteit training zoals de Kettlebell Workout. 

 

Gooi suikers, kant-en-klaar maaltijden en koolhydraatrijke producten de deur uit. Eet vaker 

(biologische) vleesproducten, vis, noten en veel groente. Hoe ‘schoner’ je eet, hoe schoner je leeft 

(niet roken) en hoe beter je leeft in je natuurlijke ritme (slaap), hoe beter je resultaat zal zijn. 

Stel het doen van de juiste trainingen niet uit als je slaap regelmatig slecht is, als je rookt of als je 

(denkt dat je) niet kunt eten volgens bovenstaande tips. Ontwikkel de gewoonte om te sporten (ook 

al start je met 1x per week en overigens: de Kettlebell Workout duurt slechts 25 minuten per 

training) en om met je lichaam bezig te zijn. Deze gewoonte zal je op korte termijn al enorm belonen. 

 

Stap 3: Omgang met stress 

Einde van een dikke buik door beter omgang met stress 

Als er iets is wat je misschien wel zou willen dan is dat wel van die dikke buik afraken. 

Het (overtollig) buikvet dat daar zit verliezen, het vet wat tot nu toe meer aan jou gehecht leek te zijn 

dan jij aan dat vet! 

Misschien heb je geprobeerd je buikspieren te trainen. Misschien zelfs met een buikspierapparaat, 

een abtronic of iets anders met een aantrekkelijke naam. Mogelijk ben je er toen ook achter 

gekomen dat dat niet helpt om je buikvet te verliezen. Het trainen van je buikspieren is namelijk 

slechts één onderdeel van wat er voor nodig is om je buikvet kwijt te raken. Wanneer je jouw 

buikspieren traint dan ben je namelijk de buikspier opzich aan het trainen. De spier wordt sterker, 

maar het trainen van die spier stimuleert niet het verbranden van het vet op je buik. Waar je lichaam 

namelijk voornamelijk vet opslaat wordt bepaald door je hormoonhuishouding. Je hormonen 

bepalen waar je lichaam het meeste vet opslaat. 

Hoeveel buikvet je hebt staat in direct verband met hoeveel je lichaam van het cortisol hormoon 

(ook wel het stress-hormoon genoemd) over een langere periode heeft aangemaakt. Hoe meer 

cortisol (stress) hormonen je lichaam aanmaakt en hoe vaker dit gebeurd, hoe moeilijker het voor je 

lichaam wordt om dit hormoon onder controle te houden (lees: weer af te breken). Dit leidt tot 

vetopslag omdat het cortisol hormoon één van de belangrijkste vetopslag hormonen is. Het 



onvermogen om al deze stresshormonen (die je misschien dagelijks aanmaakt) weer af te breken 

leidt tot meer cortisol, en hoe meer cortisol (vetopslag hormonen), hoe meer vet je zult opslaan en 

hoe dikker je buik dus zal worden. 

Er zijn diverse situaties die je lichaam als stress ziet, en waarvoor je lichaam dit stress hormoon 

cortisol gaat aanmaken. Zoals: 

1. Stress uit werk, relaties, financiën 

2. Stress uit angsten, onzekerheden, twijfels (1 en 2 is kortom alles wat je “kopzorgen” geeft) 

3. Stress uit files, deadlines en andere tijds- of prestatiedruk 

4. Stress uit slechte en suiker-/koolhydraatrijke voeding 

5. Stress uit weinig voeding, diëten met weinig calorieën 

6. Stress uit alcohol 

7. Stress uit slecht slapen 

8. Stress uit lange, lage intensiteit cardiotrainingen (hardlopen, fietsen, zwemmen, spinning, 

aerobics, crosstrainer, etc) 

Wil je jouw buikvet kwijt en van je dikke buik af, dan zul je moeten werken aan bovenstaande 

punten. Voor de meeste mensen geldt dat ze zich vooral op punt 4 en 5 (voeding), punt 6 (alcohol) en 

punt 7 (slecht slapen) moeten richten. Deze drie samen, waarvan voeding de grootste invloed op 

vetopslag of vetverbranding heeft, bepalen voor het grootste deel jouw resultaat. Als je hier aan gaat 

werken, dan zul je buikvet kwijtraken. 

Je begrijpt dat één van de redenen waarom veel mensen moeite hebben met het verliezen van 

buikvet is omdat ze slechts op één van bovenstaande punten focussen, bijvoorbeeld alleen voeding 

of alleen training. Dat is niet genoeg. En meestal voeren ze dan ook nog de trainingen uit die juist 

leiden tot vetopslag (cardiotraining). Overdag maakt hun lichaam stresshormonen aan en ‘s avonds 

maakt hun lichaam (voor de suikerstofwisseling tijdens deze training) nog meer cortisolhormonen 

aan, tijdens het hardlopen of de spinning les die ze doen! 

Het verliezen van buikvet is dus een kwestie van het ‘managen’ van de belangrijkste 

vetopslaghormonen in je lichaam. Het kwijtraken van je dikke buik is dus vooral een kwestie van het 

specifiek gaan ‘managen’ van het cortisol hormoon. 

Hieronder een aantal tips om direct resultaat te zien: 

1)Vervang kant-en-klaar maaltijden, snacks (koekjes, chocolade), sportdranken en andere verpakte 

(en daarom suikerrijke) voedingsmiddelen door eiwitrijke voeding zoals vlees en vis. Dit kan je doen 

door bijvoorbeeld gekookte of gebakken kip/kalkoen mee te nemen naar je werk en door tussendoor 

een paar plakjes rosbief of gerookte zalm te eten. Eiwitten geven je lichaam een verzadigd gevoel en 

houden het cortisol hormoon beter in balans. De suikers in de genoemde slechte voedingsmiddelen 

daarentegen leiden uiteindelijk, bij een herhaaldelijk hoge bloedsuikerspiegel, tot de aanmaak van 

cortisolhormonen en daarom tot vetopslag. Ze leiden tevens direct al tot vetopslag door een ander 

belangrijk vetopslaghormoon, insuline, wat je ook zult moeten gaan managen wil je vet kwijtraken. 

 



2) Doe krachttraining in plaats van cardiotraining. Cardiotraining zoals hardlopen en fietsen zijn goed 

voor je conditie, maar helpen niet bij de verbranding van lichaamsvet, ook al zeggen ze dat je vet 

verbrandt tijdens de training. Je lichaam maakt tijdens cardiotraining altijd cortisolhormonen aan, die 

uiteindelijk leiden tot vetopslag! Wanneer je daarentegen krachttraining doet dan breng je de 

cortisolhormonen die je toch al aanmaakt beter in balans, je werkt ze als het ware tegen met ‘goede’, 

vetverbranding hormonen. Een training die je daarvoor kunt doen is bijvoorbeeld deKettlebell 

Workout. 

3) Doe krachttraining om je spieren te versterken, zodat je een hoger rustmetabolisme krijgt. Het 

doen van cardiotraining en/of het hebben van veel stress leidt tot spierafbraak omdat het 

cortisolhormoon namelijk aminozuren (bestandsdelen van eiwitten) vrij maken uit je spiermassa. Je 

spiermassa vermindert en je ruststofwisseling (je caloriebehoefte) daalt. Hoe meer actief 

spierweefsel je daarentegen hebt, hoe meer calorieën je lichaam in rust nodig zal hebben. 

Het hebben van actief spierweefsel (zonder dat je een bodybuilder zal worden) verhoogt je behoefte 

aan energie (calorieën) waardoor je stofwisseling hoger is en je zelfs vet kunt gaan verbranden 

wanneer je hetzelfde blijft eten. 

Heb je bijvoorbeeld bij een bepaalde hoeveelheid actief spierweefsel (wat je nu hebt) een 

caloriebehoefte van 1500 kcal. per dag kan je wanneer je meer krachttraining gaat doen een 

caloriebehoefte van bijvoorbeeld 1800 of 2000 kcal. per dag ontwikkelen. Wanneer je hetzelfde zou 

blijven eten dan zal je lichaam die extra nodige calorieën uit je vetreserve halen. Een extra reden om 

goede vetverbrandende trainingen te doen, zoals deze trainingen. 

4) Vind de motivatie om alcohol, in ieder geval tijdelijk, uit je leven te verbannen. Alcohol bevat veel 

calorieën en brengt je lichaam in stress, het leidt tot vetopslag. Het niet meer drinken van alcohol is 

vooral een kwestie van hoe graag je van je dikke buik af wilt. Als je denkt: “zoveel invloed zal het niet 

hebben, ik zal eerst wel m’n voeding verbeteren of gaan sporten en daarna zien of ik minder ga 

drinken”, dan bestaat de kans dat je dit zegt omdat het kwijtraken van je buikje voor jou nog 

onvoldoende prioriteit heeft. Want als het enorm veel prioriteit voor je zou hebben, dan zou je alles 

doen om je buik kwijt te raken. Alcohol ZAL je resultaat verminderen en ZAL er voor zorgen dat het 

een stuk langer duurt om hetzelfde resultaat te krijgen. 

5) Bepaal hoeveel waarde je gezondheid écht voor je heeft. Meestal gaan we pas meer waarde aan 

ons lichaam en aan onze gezondheid hechten als het bijna te laat is. Als we van de dokter horen hoe 

slecht onze gezondheid er voor staat, of als we een andere intense confrontatie met onze 

gezondheid krijgen (een hartaanval, of iemand die onverwacht tegen je zegt: “Jeetje, jij bent ook dik 

geworden zeg!”). Maar bedenk je eens: wat als je jouw gezondheid niet meer zou hebben? Als je 

daadwerkelijk opgenomen zou moeten worden in het ziekenhuis, puur omdat je je gezondheid in de 

afgelopen jaren hebt verwaarloosd? Omdat je niet bewust hebt gegeten, je gewoon hebt gegeten 

waar je op dat moment zin in had, zonder na te denken of het wel echt gezond voor je is? Want je 

hebt wel degelijk invloed op je gezondheid en op het feit of je wel of geen gewicht verliest. Je hebt 

alleen al 100% invloed op het vetopslag hormoon insuline op basis van wat je eet. En je hebt zeer 

veel invloed op hoeveel cortisol hormonen je lichaam aanmaakt op basis van hoe je leeft. Het is een 

kwestie van het maken van de keuze om meer prioriteiten bij je gezondheid te hebben. 



Om meer waarde te gaan hechten aan je gewicht, hoe je er uit ziet, en aan de vitaliteit van je 

lichaam. 

De vraag is wanneer gaat voor jou het punt komen wanneer je het écht gaat doen. 

Hoe ver ga jij het laten komen om eindelijk eens gezonder te gaan leven? 

Zou je niet een beter rolmodel voor je kinderen willen zijn? 

Meer zelfvertrouwen willen voelen omtrent je lichaam? 

Meer controle en zekerheid willen hebben over je lichaam en gezondheid? 

Wanneer ga je stoppen met aan alles de schuld te geven waarom je niet het lichaam hebt wat je écht 

graag zou willen en ga je de keuze maken om je lichaam, gezondheid en toekomst in eigen hand te 

gaan nemen? Het is ook voor jou weg gelegd. Iedereen kan het lichaam krijgen die hij of zij wil. Het 

enige wat je zult moeten doen is actie ondernemen. 

 

 

Stap 4: Aanvulling van voeding (met superfoods) 

De onbekende (ongekende) voordelen van rauwe cacao 

Chocolade heeft een typische heerlijke smaak, waarvan weinig mensen weten dat deze eigenlijk van 

planten afkomstig is, of eigenlijk van de cacaoboon die van deze planten af komt. Omdat de 

cacaoboon van een plant komt, bevat deze diverse voordelen die we ook in sommige soorten 

groenten vinden. Sterker nog: cacao is superieur ten opzichte van vele soorten gangbare groenten. Er 

is een grote groep mensen die niet graag groenten eten, maar wel bereid zijn om chocolade te eten – 

en via die weg toch een gezond bestaan kunnen leven, vooral door de (rauwe) cacao uit de 

chocolade. 

‘s Werelds nummer 1 antioxidant 

De voordelen van cacao nemen vorm aan in ‘antioxidanten’, een stof die afgeleid wordt van een 

substantie die ‘flavonoïden’ heet. Het doel van deze antioxidanten, is het lichaam te beschermen van 

vrije radicalen, om het verouderingsproces tegen te gaan. Een groot aantal van deze antioxidanten 

kan men terugvinden in pure chocolade, met een zo’n hoog mogelijk cacao percentage, maar vooral 

in rauwe cacao. Deze substantie (flavonoïde) produceert stikstofmonoxide, een stof die het lichaam 

helpt om de bloeddruk te reguleren. Tevens zorgt het voor een gebalanceerde hormoonspiegel. 

Rauwe cacao is goed voor uw hart. Een kleine hoeveelheid rauwe cacao per dag zal u helpen uw 

cardiovasculair stelsel intact te houden. Uw hart zal beter functioneren dan voorheen en uw lichaam 

zal meer in balans zijn. Als het over uw hart gaat, zijn er twee voordelen die rauwe cacao te bieden 

heeft. 

Cacao is goed voor uw bloeddruk en cholesterol 



Het is in staat uw bloeddruk, lichaamsvetpercentage en cholesterol te doen dalen. Het helpt mensen 

met een hoge bloeddruk om hun bloeddruk naar beneden te brengen, zelfs al door een kleine 

hoeveelheid rauwe cacao per dag (bewezen in diverse studies). Daarnaast reduceert cacao de ‘lage-

dichtheid-lipoproteïne’ cholesterol (beter gekend als het slechte LDL cholesterol) tot slechts 10% van 

uw huidig cholesterolniveau. 

Het andere voordeel dat rauwe cacao u biedt (buiten het feit dat het uw hart beschermt), is dat het 

enorm lekker is. Het is in staat om de endorfineproductie van uw lichaam te regelen, hetgeen een 

aangenaam gevoel geeft, een gevoel van voldoening en bevrediging. Het bevat een substantie 

genaamd serotonine, een stof die werkt zoals een anti-depressivum. Rauwe cacao bevat ook 

theobromine en cafeïne – een stof waarvan we allen weten dat ze ons brein en lichaam stimuleert. Er 

zijn nog talrijke andere stimulatoren aanwezig in chocolade, maar in kleinere mate. 

 

Cacao en afvallen 

Voor de mensen die bezorgd zijn over hun lijn, is er goed nieuws – u hoeft niet te stoppen met cacao 

te eten, u dient alleen de juiste hoeveelheid te eten. Vetten in cacao hebben geen invloed op het 

cholesterolniveau van uw lichaam. De vetten die men terugvindt in cacao zijn oliezuur (0.33%), 

stearinezuur (0.33%) en palmitinevetzuur (0.33%). Oliezuur is een onverzadigd vetzuur, en tevens 

een component van olijfolie. Stearinezuur is een verzadigd vetzuur dat volgens verscheidene 

onderzoeken geen enkel effect heeft op cholesterol, en bijgevolg ‘neutraal’ is. 

Waarom chocolade (cacao) gezond is 

Heeft chocolade enig voordeel voor je gezondheid? Enkele recente studies en onderzoeken tonen 

aan dat dit inderdaad het geval is. In feite zijn heel wat chemicaliën die zich in chocolade bevinden 

goed voor mensen hun gezondheid. Daarom doet deze ontdekking de aloude mythe dat ‘hetgeen er 

lekker uitziet en lekker smaakt, slecht is voor de gezondheid’ teniet. 

Uitkomst wetenschappelijke onderzoeken naar cacao 

De voordelen zijn het grootst bij cacao, pure chocolade en chocoladeproducten die zo weinig 

mogelijk bewerkt zijn. Naast koper en magnesium (die helpen om de bloeddruk en hartslag te 

stabiliseren), bevatten ze ook vitamine P, het goedje dat je tevens terugvindt in antioxiderende 

groene thee. Zoals u waarschijnlijk reeds weet, zijn anti-oxidanten goed voor de gezondheid. Ze 

zorgen namelijk voor een reeds voordelen, zoals: 

 

• Verbeterde circulatie 

• Lagere bloeddruk 

• Stimuleert de nieren en verbetert de vertering 

• Helpt patiënten met geen eetlust, nierstenen of anemie  

• Verbetert de endothele functies 

• Beschermt tegen vrije radicalen en andere vernietigende moleculen, die ervoor gekend staan 

beroertes en hartziekten te veroorzaken 



• Minder sterfgevallen met betrekking tot hartziekten 

Cacao tegen hartproblemen en kanker 

Flavonoïden bestaat in twee soorten – de epicatechinen en de catechinen. Catechine is rijkelijk 

aanwezig in chocoladeproducten en cacao die zo weinig mogelijk bewerkt zijn. Deze stof helpt om 

hartziekten en kankerproblemen te voorkomen. Ze werkt ook als een echte boost voor iemands 

immuniteitsstelsel, dit is recentelijk de conclusie geweest van wetenschappelijk onderzoek. De 

hoeveelheid catechinen die men terugvindt in cacao, is driemaal de hoeveelheid die men terugvindt 

in thee. 

De beste soort chocolade is rauwe cacao 

Ondanks de talrijke voordelen van cacao, moet u opletten welk type cacao (en welke hoeveelheid) u 

consumeert. Alles dat wordt gegeten in te grote mate, is slecht voor de gezondheid, dus ook cacao. 

Teveel chocolade eten kan ervoor zorgen dat u bijkomt, en u zal vroeg of laat ziek worden – zeker 

indien u het minder gezonde type chocolade eet. 

Om deze onaangename gevolgen te vermijden, moet u het juiste type chocolade consumeren, want 

niet alle types zijn goed. Zo zijn chocoladeproducten zoals snoeprepen caloriebommen, ze bevatten 

enorm veel suiker en vet, en moeten bijgevolg koste wat kost vermeden worden. Gezondere types 

zijn pure chocolade, cacao (bonen), rauwe cacao (poeder) en elke andere vorm van minimaal 

bewerkte chocoladeproducten. 

Dit heeft te maken met studies die mogelijke effecten van het eten van chocolade aantonen. In een 

bepaalde studie at de helft van de proefpersonen pure chocolade, de andere helft witte chocolade. 

Degenen die witte chocolade aten, hadden na afloop van het experiment geen gewijzigde bloeddruk, 

zij die pure chocolade gegeten hadden met een zeer hoog cacao percentage (boven de 70%), hadden 

een beduidend lagere bovendruk. 

Verbetert cholesterol 

Bij een andere studie in opdracht van de Pennsylvania State University, ging een bepaalde groep 

deelnemers op een ‘low-fat’ dieet. De helft kreeg een snack mee waarin een hoge concentratie 

koolhydraten zat, de andere helft kreeg chocoladerepen mee (+70% cacao), voor een bepaalde 

periode. De groepen vertoonden nadien geen verschil in hoeveelheid ‘slechte cholesterol’. Maar – 

degenen die chocolade hadden gegeten, hadden plots heel wat meer triacylglycerol en ‘goede 

cholesterol’. 

Deze studies toonden aan hoe chocolade in feite geschikt zou zijn voor tijdens di&235;ten. Hou wel 

in gedachten dat de deelnemers van de studies slechts kleine hoeveelheden chocolade kregen. Het is 

niet aan te raden om meer chocolade te eten dan eigenlijk nodig is. Probeer ook chocoladeproducten 

die heel wat smaakstoffen/melkproducten/suikers bevatten, te vermijden. Hoe minder het bewerkt 

is, hoe meer gezondheidsvoordelen je zal krijgen door het eten van chocolade. Daarom gaat de 

absolute voorkeur uit naar rauwe cacao poeder. 

Wat zijn de gezondheidsvoordelen van cacao? 



Eeuwenlang is chocolade het favoriete dessert bij uitstek geweest. Het enige dat het succes van dit 

smakelijke hapje overschaduwt, is de mythe dat smakelijk voedsel sowieso slecht is voor uw 

gezondheid – bijgevolg wordt chocolade beschouwd als één van de meest gevaarlijke, risicovolle 

dingen die u kan eten. Om deze reden zijn heel wat mensen voorzichtig als ze chocolade eten, vooral 

indien ze belang hechten aan hun gezondheid. Het is echter belangrijk een duidelijk verschil te 

maken tussen chocolade en cacao. Vooral rauwe cacao is erg goed voor de gezondheid. Het is niet de 

cacao in chocolade die de chocolade slecht maakt, maar de suikers en melk die er aan worden 

toegevoegd. 

Dankzij talrijke onderzoeken en ontdekkingen weten we nu dat cacao zelfs zeer gezond is voor onze 

gezondheid. Er zijn namelijk heel wat gezondheidsvoordelen verbonden met cacao, die een positieve 

invloed hebben op diegenen die het consumeren. Dit geldt nog meer wanneer mensen ervoor kiezen 

om cacao op een intelligente manier te consumeren. 

 

Cacao kan meer dan 300 chemicaliën bevatten, die het onderwerp zijn geworden van onderzoeken 

door wetenschappelijke organisaties en universiteiten. Al deze onderzoeken leidden tot fantastisch 

nieuws! 

Bewezen gezondheidsbevorderende eigenschappen van cacao 

* Het hoofdbestanddeel van chocolade, cacao, bevat antibacteriële bestanddelen die cariës 

bestrijden. Deze ontdekking staat in schril contrast met de traditionele mythe van moeders die hun 

kinderen waarschuwen om niet teveel chocolade te eten, omdat het slecht is voor hun tandjes. 

* Cacao heeft een enorme invloed op uw gevoel van welbehagen, en bevat tevens fenylethylamine. 

* De geur die cacao afgeeft, helpt mensen te ontspannen, en verlost hen van stress, dankzij de 

invloed op de theta hersengolven. 

* Cacao is geweldig voor mensen die problemen hebben met hun slechte cholesterol. Het bevat 

immers een soort onverzadigd vetzuur, oliezuur genaamd, dat ervoor gekend staat goede cholesterol 

te doen toenemen. 

* Cacao is goed voor zij die belang hechten aan hun gewicht. Eén kopje warme chocolademelk 

gemaakt van rauwe cacao (met bij voorkeur amandelmelk) voor de maaltijd, vermindert uw eetlust 

aanzienlijk. 

* Cacao bevat ook flavonoïden, dewelke instaan voor de elasticiteit van uw bloedvaten. 

* Cacao bevat chemicaliën die de antioxidanten niveaus in uw bloed doen toenemen. 

* Mannen kunnen één jaar langer leven indien ze regelmatig cacao zouden eten. 

* Mexicaanse genezers gebruiken cacao om insectenbeten en bronchitis te genezen. 

 

Nog meer gezondheidsvoordelen van cacao 



Naast de ontdekkingen die we hierboven hebben opgesomd, zijn er nog enkele onderzoeken 

geweest die mythes omtrent cacao definitief onderuit hebben gehaald. Deze zijn: 

* Desondanks het feit dat cacao bromine en cafeïne kan bevatten, komen deze stoffen voor in zulke 

geringe hoeveelheid, dat ze niet kunnen leiden tot nerveus gedrag. 

* Cacao werkt niet verslavend. 

* Cacao bevat geen chemicaliën die aanleiding geven tot acne (het zijn de suikers in chocolade die 

zorgen voor acne). 

* Het maakt niet ‘high’. U zou 12 kilo cacao moeten eten in één keer, om nog maar enig effect te 

ondervinden. 

* Cacao zorgt niet voor toename van slechte cholesterol, omdat het in feite een neutraliserend 

vetzuur bevat, stearinezuur genaamd. 

Bonus (de alles overheersende) Stap 5: ‘Mindset’ en motivatie 

De ‘compenseer Mind-Set’ tot succes 

 

Waarom bereiken en behouden sommige mensen hun ideale lichaam (en zelfs meer dan dat) en 

besluiten andere mensen zichzelf uiteindelijk maar 'een eeuwige jojo' te noemen (om zich achter die 

naam te verschuilen)? 

Toen ik in de zomer van 2004 mijn eerste succesboek las leerde ik dat mensen die succesvol zijn, dat 

altijd zijn voor een bepaalde reden. 

Het duurde echter nog meerdere jaren totdat ik daadwerkelijk begreep dat succes (in wat dan ook) 

nooit een kwestie van geluk is. Succesvolle mensen zijn dit omdat zij dingen weten (en doen) die 

andere mensen niet weten (of wel weten maar niet doen). Let op: Met succes bedoel ik hier zeker 

niet financieel succes. We zijn in onze maatschappij geneigd om 'succes' en 'financiële rijkdom' in één 

adem te noemen terwijl deze twee absoluut niet hetzelfde zijn. Succes is in mijn ogen het bereiken 

en genieten van het leven wat jij voor ogen hebt; vol voldoening leven. Succes is in mijn ogen de 

staat waarin je je oprecht voelt alsof je gezegend bent. Deze staat is op geen enkele manier 

gekoppeld aan materiële welvaart. 

Terwijl ik cognitief wist dat succesvolle mensen succesvol zijn omdat ze bepaalde principes die nodig 

zijn om succes te worden consequent toepassen, voelde en beheersde ik dit nog niet. Er is een 

verschil tussen iets weten en iets beheersen. 

Vanaf het moment dat ik dit principe echter wel begon te beheersen kon ik de gebieden 

(competenties) waar het mij aan ontbrak (en kan ik de competenties waar het mij nog aanbreekt) 

ontwikkelen en kon ik het andere mensen leren. 

Maar waar wil ik naar toe? 



Onlangs ben ik begonnen met een nieuwe Personal Training klant. Een hele succesvolle Vlaamse 

ondernemer die graag voor zijn vakantie (over 4 weken) een sixpack wil. 

Gaat hem dit lukken? 

 

Ik ben er van overtuigd. 

Want terwijl hij als ondernemer bijna dagelijks lunch- of andere eet-afspraken heeft en niet altijd 

100% controle over zijn maaltijden heeft (lees: niet altijd de optimale maaltijden kan eten die er voor 

nodig zijn om binnen dat termijn een sixpack te bereiken), heeft hij énén cruciale eigenschap die hem 

er doorheen trekt. 

Namelijk de 'compenseer mind-set'. 

Wat zouden veel mensen doen nadat ze uit eten zijn gegaan, er van hebben genoten en een lekker 

dessert hebben genomen? Of zij die een glaasje champagne extra hebben gedronken? Of zij die toch 

een paar stukjes brood vooraf namen ("ik kan het toch ook niet laten liggen, of wel dan?"), of toch 

("voor die ene keer") de pasta namen? 

Ze zouden zeggen:"Ach, ik heb nu toch al …. (slecht voedingsmiddel) gegeten, dan kan ….. er ook nog 

wel bij". 

Ze hebben het gevoel dat als ze nog ééntje extra nemen, het toch geen groot verschil maakt. 

En ze kozen er voor om dat slechte eten te eten omdat "alleen maar gezond toch ook niet goed kan 

zijn?"…. 

Deze ondernemer doet dit echter anders. Als hij een paar maaltijden minder gezond heeft gegeten 

dan gaat hij zijn 'slechte gedrag' compenseren. 

Dan wil hij weten wat hij de dagen daarna kan doen om het dubbel zo goed te doen. 

Dan wil hij in één week vier keer samen trainen, in plaats van drie. 

En dan wil hij daarnaast nog twee keer thuis gaan trainen, om extra energie (en dus uiteindelijk 

lichaamsvet) te verbranden. 

In plaats van te denken 'mijn vakantie is al bijna, het gaat nu toch niet meer lukken' geeft hij dubbel 

zoveel gas. 

Zou het zo zijn dat hij als ondernemer succesvol is omdat hij bepaalde eigenschappen heeft? 

Bijvoorbeeld die van doorzetten? Een schepje er bovenop doen in tijden dat het moeilijk gaat, in 

plaats van opgeven, of uitstellen? 

Zou het kunnen zijn dat diezelfde eigenschappen hem helpen zijn fysieke doelstelling te bereiken, 

namelijk een sixpack? 



Als wij eens de eigenschappen van mensen die hun ideale lichaam hebben en behouden konden 

overnemen, zouden dan ook wij ons ideale lichaam kunnen bereiken? 

Vandaag: 

3 stappen tot het ontwikkelen van afslank-succes-eigenschappen (en de compenseer 

'mind-set') 

Stap 1: Herken waar het fout gaat 

Allereerst dien je eerlijk tegenover jezelf te zijn. Je moet durven je trots van je af te zetten. Je moet 

het verhaal wat je altijd aan jezelf en aan anderen hebt verteld (over waarom je niet het lichaam 

hebt wat je graag zou willen) durven te vergeten. Je moet nu tegen je gevoel in durven gaan: tegen 

het gevoel in dat je je gezicht verliest als je nu wél eerlijk wordt. Geloof mij: andere mensen wisten al 

lang dat je jezelf dingen voorspiegelde die niet waar waren, ze zeiden dit alleen niet tegen je om je te 

beschermen. 

Je moet jouw destructieve eigenschap onder ogen durven komen. Bijvoorbeeld de eigenschap om 

(ongezond) te eten bij bepaalde gelegenheden, of bij bepaalde emoties. Of de eigenschap om weer 

iets nieuws te gaan proberen als je geen resultaat ziet van het dieet of het programma wat je volgt. 

Je moet het zien zoals het is, voordat je kunt veranderen (maar niet erger dan het is). 

En je moet vooral de wil hebben om te veranderen. 

Je moet genoeg redenen hebben waarom je wilt veranderen. Je moet de drang hebben om nu te 

veranderen. 

Stap 2: Onderbreek je slechte eigenschap 

Op het moment dat je er achter komt dat je verzeild raakt in je destructieve eigenschap (gewoonte), 

dien je dit patroon te doorbreken door je mentale staat (hoe je je voelt) drastisch te veranderen. 

Als je neigt te gaan eten als je gestresst of eenzaam bent en je staat al bijna voor het keukenkastje: 

ren hard weg, stamp hard op de grond en roep: NEE, NEE, NEE! 

Spring, gil, ren, schreeuw en huil. 

Weet dat wat zojuist gebeurde absoluut niet hetgeen was wat je wilt en verleg je focus op iets anders 

(op een zo’n intens mogelijke emotie, bijvoorbeeld op een moment van enorme blijdschap of een 

moment waarop je je geweldig geliefd of verliefd voelde). 

Het gaat er om dat je 

a) Besluit dat je absoluut niet meer wilt wat er zojuist gebeurde en: 

b) Dat je vervolgens je mentale staat verandert. Hoe extremer je fysiologie (je houding, 

bewegingen) en hoe drastischer het verschil waarop je je focust (concentreer je op een hele 

sterke, positieve herinnering uit het verleden), hoe meer het negatieve patroon wordt 

doorbroken en hoe gemakkelijk het voor jezelf zal zijn om de oude eigenschap onder 

controle te krijgen en een nieuwe eigenschap te ontwikkelen. 



 

Hoe je je voelt wordt bepaald door: 

• Je fysiologie (je lichaamshouding, spierspanning, gezichtsuitdrukkingen) 

• Je taalgebruik (wat je tegen jezelf zegt, de vragen die je aan jezelf stelt) 

• Je focus (waarop je je concentreert, de overheersende gedachten in je hoofd) 

Verander je emotie door je fysiologie, taalgebruik en focus te veranderen en je acties zullen 

veranderen. 

Stap 3: Beoefen 30 dagen lang consequent een positieve eigenschap in de plaats 

Wetenschap laat zien dat het 30 dagen kost om een eigenschap te veranderen. Doe iets voor 30 

dagen en het wordt een gewoonte. 

Kies een positief alternatief voor je slechte eigenschap. Telkens als je jouw slechte eigenschap 

herkent (stap 1), hem onderbreekt (stap 2), vervang de oude, slechte eigenschap dan voor je nieuwe, 

positieve eigenschap. 

Doe dit 30 dagen en het wordt de nieuwe jij. 

Je kunt alles leren. Je kunt al jouw eigenschappen veranderen voor het goede. Als je maar wilt. 

Weet waar je knelpunten zitten (kom ze onder ogen), besluit ze te veranderen (verzamel de redenen 

waarom je nu moet veranderen) en doe minimaal 30 dagen je best om een gewoonte te maken van 

je goede eigenschap. 

De beloning zal groter zijn dan het zichtbare resultaat (de verandering van je lichaam), namelijk 

voldoening 

En dat, in mijn ogen, is succes. 


