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Leer alles over de werking van je 

lichaam, een gezondere leefstijl en 
hoe je dit makkelijk kan toepassen 

in je dagelijkse leven
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Change your
mindset, 
change 
your life
Het spookt bij iedereen wel eens door het hoofd: “Ik zou graag 

beter in mijn vel willen zitten, gewicht verliezen, meer willen 

bewegen of energieker zijn.” Gedachten die bij iedereen wel 

een keer voorkomen, maar vaak door smoesjes en excuses ook 

snel weer verdwijnen...

Wat goed dat jij je gedachten hebt omgezet in actie! Samen 

met jou gaan we aan de slag met het formuleren en helder krij-

gen van jouw doel. Door je te begeleiden en te informeren kun 

je straks een gezonder leven realiseren. Hoe? Die antwoorden 

vind je in het werkboek.

Hier volgt een lijst met de meest 

voorkomende excuses om niet te starten 

met een gezonde levensstijl:

• Het is onbeleefd om nee te zeggen!

• Dit is niet het juiste moment.

• Ik word al dik van één koekje/als ik al kijk naar een koekje.

• Ik verlies vet op andere plekken behalve de goede.

• Erfelijkheid: mijn hele familie is zwaarlijvig.

• Gezond eten en sporten is duur.

• Ik heb zware botten.

• Gezond leven kost super veel tijd.

• Ik heb een hele trage stofwisseling.

• Ik heb te veel vetcellen.

• Niemand om mij heen leeft gezond

• Het is te warm om gezond te eten.

• Het is te koud om gezond te eten.

• Het is niet eerlijk!

• Ik heb alle slechte genen geërfd. 

Herken jij jezelf in één van de 

bovenstaande smoesjes? 

Dan is het tijd om samen aan de 

slag te gaan, want ook jij kan 

gezonder leven!



Afvallen Het is belangrijk om goed in kaart te 

brengen hoeveel je beweegt en hoeveel je eet. 

Als je er vervolgens voor zorgt dat je 10% tot 20% 

minder energie 

binnenkrijgt dan dat je verbruikt, dan zul je op 

een gezonde manier gewicht verliezen. 

Ideaal gewicht Natuurlijk kan je het programma ook 

volgen als je op gewicht wilt blijven en gewoon goed 

voor je lichaam wil zorgen met gezonde voeding, 

meer energie, een gezondere mindset en meer 

kennis over jouw leefstijl. Een goede balans tussen 

energie-inname en energieverbruik helpt om lekker 

in je vel te zitten.

(Spiermassa)Aankomen Ben jij te licht of wil je 

meer in spier aankomen dan is het simpel: je 

moet meer eten dan je verbruikt. Dit lijkt voor 

velen een droom, maar is vaak nog moeilijker dan 

afvallen. Het is belangrijk dat je goed kijkt naar 

de intensiteit van je training. Wil je bijvoorbeeld in 

spiermassa aankomen dan moet je ervoor zorgen 

dat je meer eet en minimaal twee keer per week 

aan krachttraining doet. Maar wil je aankomen 

omdat je te licht van gewicht bent, dan is het 

belangrijk dat je minder intensief traint (denk 

bijvoorbeeld aan wandelen, yoga of rustig joggen) 

en meer energie binnenkrijgt dan je verbruikt.

Jojo’en Veel mensen kennen de term jojo’en wel. Dit 

houdt in dat je eerst (extreem) laag in je energie-in-

name zit. Vervolgens ga je in een korte periode weer 

terug naar je oude eetpatroon, terwijl je lichaam 

juist tijd nodig heeft om te wennen aan een ver-

andering van eetpatroon. Hierdoor kom je na een 

crashdieet vaak snel weer aan. Dit is de reden dat 

wij het enorm belangrijk vinden dat je, na afloop van 

het behalen van je doel, de juiste balans voor jezelf 

gaat vinden. Dit doe je door een leefstijl te volgen 

waarin je de energie-inname en het energieverbruik 

in balans brengt, zodat jij op een gezonde manier op 

gewicht blijft.

Creëer een 
gezonde balans 
op basis van jouw doelen.
Voordat je begint met het programma geef je aan welk doel je wil bereiken:  afvallen, op 
gewicht blijven of aankomen (in spiermassa). Deze stappen zijn op papier heel eenvoudig uit 
te leggen. Om af te vallen moet je meer energie verbruiken dan dat je binnenkrijgt, om (spier-
massa) aan te komen moet je meer eten dan je verbruikt en om op een
gezond gewicht te blijven moet je deze twee in balans houden.
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Energie-inname

Eten & drinken

Energie-uitgave

Verbranding & 

beweging 



Goede
voeding

Voldoende 
slaap

Meer 
beweging

Minder 
stress

Meer 
ontspanning

Lekkerder
in je vel 

Voeding is de bron van energie en zorgt 
ervoor dat je lichaam de juiste 
voedingsstoffen ontvangt: eiwitten, 
vetten, koolhydraten, vezels, vitamines en 
mineralen. Met een juist eetpatroon en 
een gezond gewicht voel je je een 
stuk fitter.

Slaap is ontzettend belangrijk voor je 
lichaam. Een goede nachtrust zorgt 
ervoor dat je lichaam kan herstellen en 
zo de volgende dag weer goed door kan 
komen.

Beweging zorgt voor een energieboost en 
houdt je lichaam sterk. Ook helpt het afval-
stoffen snel te verwijderen uit je lichaam en 
alles goed door te laten stromen. Dit hoeft 
helemaal niet te betekenen dat je 24/7 in de 
sportschool moet zweten. Pak wat vaker de 
fiets of ga ‘s avonds een blokje om. 

Mindset is één van de belangrijkste fac-
toren, maar wordt vaak over het hoofd 
gezien. Want als je koppie je in de weg zit 
dan word je doel behalen lastiger. Wees 
je bewust van wat stress met jou doet, 
zorg voor voldoende ontspanning en doe 
vooral wat bij jou past!

Door het lezen van dit boek leer je hoe je je gezonde leefstijl eigen maakt en naar welke 
facetten een belangrijke rol spelen. Wij geloven in een volledige aanpak en niet alleen in 
calorieën tellen. Lekker in je vel zitten heeft met zo veel meer te maken dan afvallen of aan-
komen. 

Dit boek is opgedeeld in vier pilaren (of factoren): mindset, voeding, beweging en slaap. 



Word je 
eigen 
lifecoach
Change your mindset, change your life. Twee van 
de velen afgezaagde quotes die we vaak tegen-
komen. Hoe cliché ook, als je deze quotes toepast 
op je leven kom je wel degelijk dichter bij je doel 
terecht. In dit hoofdstuk gaan we aan de slag met 
het veranderen van gedrag en mindset. Want dit 
is de eerste stap naar een gezondere leefstijl. Oké, 
nog eentje dan; Where the mind goes, energy 
flows. 

In deze hoofdstukken leren we je om je eigen 
coach te worden, zodat jij jezelf kan helpen en mo-
tiveren om jouw doel te behalen. Dit betekent wel 
dat een paar dingen in je leven gaan veranderen. 
Bijvoorbeeld dat je je agenda anders moet inplan-
nen, je nieuwe gewoontes moet aanleren, je vaker 
nee moet zeggen tegen een ander en - misschien 
wel de moeilijkste van allemaal - je meer rust en 
ontspanning moet creëren in je leven. 

Ben jij klaar om de switch te maken naar een 
andere mindset? 

Afvallen, aankomen of gezonder leven 
draait niet alleen maar om meer bewe-
gen of meer/minder te eten. Je gedach-
ten en je overtuigingen, oftewel je mind-
set, beïnvloeden het grootste gedeelte 
van het proces. 

Wat vertel je jezelf als je eigenlijk geen 
honger hebt maar zin hebt om te eten? 
Welke gedachten spoken er in jouw 
hoofd rond over je eigen zelfbeeld? Hoe 
ga je om met je gedachten als je geen zin 
hebt om te sporten? Volgens geleerden 
hebben we veertig- tot zestigduizend 
gedachten per dag, dat zijn ongeveer 50 
gedachten per minuut. 
Als we die gedachten op een positieve 
manier kunnen inzetten dan maak je het 
voor jezelf een stuk makkelijker. 

Veel mensen vallen terug in oude pa-
tronen omdat ze dezelfde gedachten 
hebben of de gedachten meenemen 
van de dag ervoor. De vaak saboterende 
gedachten zorgen ervoor dat vertrouwen 
in jezelf steeds een stukje minder wordt. 
Tijd om hier verandering in te brengen! 
Weg met de negatieve gedachten, ver-
vang ze door positieve en aardige ge-
dachten over jezelf en je proces. 

In het werkboek krijg je handige tips en 
ga je aan de slag om je doel te bepalen 
en je mindset te veranderen. 



The health 
habit 
loop

HET IDEE

DE ROUTINE 
DE BELONING

Het eerste zaadje 
is geplant in je hersenen. 

Die verteld jouw brein om zijn 
gedrag aan te passen.

De respons op de trigger 
van het idee. Deze moet je dagelijk herhalen 

om je hersenen te programmeren.

De voordelen die je hersenen 
waarnemen als gevolg 

van de routine.

Vanaf nu wil ik mij gezonder voelen

Dagelijk beter eten en meer bewegen 

Lekkerder in mijn vel en meer energie

Een nieuwe routine 

Wanneer er grote veranderingen plaatsvin-

den in je leven die je hersenen niet makkelijk 

kunnen voorspellen, kan het zijn dat je weer-

stand of onzekerheid ervaart. Dit hoeft geen 

ramp te zijn. Soms is het nodig om ongezon-

de of slechte gewoontes om te zetten, maar 

dit kost tijd en energie. Wij raden je daarom 

aan om dit stap voor stap te doen.Begin 

eens met het aanpassen van één gewoon-

te. Bedenk een goede nieuwe gewoonte die 

voor jou het makkelijkste is om aan te pas-

sen. Op die manier is de beloning er eerder 

en kun je het langzaam opbouwen zonder je 

Routines zijn patronen die je hersenen 

dagelijks herhalen. Het zijn hande-

lingen die je vaak ongemerkt doet. 

Bijvoorbeeld opstaan, naar het toilet 

lopen, je tanden poetsen, een douche 

nemen, je haar wassen en je kleding 

aantrekken. Deze handelingen doe je 

zonder 

daar twee keer over na te denken. Je 

hersenen hoeven daardoor minder 

energie te gebruiken. Als je over elke 

ademhaling na zou moeten denken 

dan heb je geen energie meer over 

aan het einde van de dag! Je herse-

nen kunnen bij een routinehandeling 

voorspellen wat er gaat gebeuren.

Routine.

motivatie te verliezen. Begin bij het bedenken van een 

nieuwe gewoonte die jij graag in je leven wil toepassen. 

De volgende stap is dit idee omzetten in actie.  Doe 

dit bewust en herhaal deze actie dagelijks, totdat je 

opmerkt dat je er steeds minder over na gaat denken 

en het bijna op de automatische piloot kan - daar is 

de beloning! Wanneer je je eerste nieuwe gewoonte 

onder de knie hebt, kun je beginnen aan de volgende 

en misschien wel een iets moeilijkere. Vergeet niet; je 

hersenen zullen altijd kiezen voor de weg met de minste 

weerstand, want dat kost nou eenmaal minder energie. 

Daarom is het niet erg jezelf en je hersenen steeds meer 

een beetje uit te dagen

Kan jij hulp gebruiken met een 
nieuwe routine?

JA 
Ben jij er klaar voor om iets nieuws te proberen?

JA
Stap 1: Schrijf je nieuwe 

gezonde gewoonte 
op!

GELUKT?
Stap 2: Vervang de oude 

gewoonte voor een 
nieuwe gewoonte

SNAP ‘T
Lekker bezig! Op naar het 

toevoegen van een nieuwe 
gezonde gewoonte, 

terug naar stap 1.

NEE
Geen probleem, 

geef jezelf de tijd en 
kijk naar de voordelen.  

We helpen je graag 
wanneer je er klaar

voor bent.

KAN IK 
AL

Wat goed
om te horen
dat je dit op

eigen houtje kan!



Oeps... I did it again! 
Help! Het gaat even niet zo goed zoals ik zelf zou willen dat 

het gaat. Dat kan natuurlijk gebeuren, maar wat goed dat 

je het opmerkt en durft toe te geven. Een keer een dagje 

overslaan of een off-day hebben is niet erg, de truc is om 

het daarna gewoon weer op te pakken. Het is nooit te laat 

je te herpakken, keep that in mind! Wees ook niet te streng 

voor jezelf, dit levert namelijk stress op en dat is nog minder 

goed voor je lichaam. 

Jouw relatie met een gezond leven moet geen streng regime 

of straf zijn, maar een nieuw leven dat leuk moet blijven. Een 

keer een taartje of een glaasje wijn te veel is in onze ogen 

geen probleem. Maar, vind ook hierin een goede balans. Wij 

raden aan om het wekelijks één dag een beetje los te laten, 

gun jezelf een dagje vrij. Even niet nadenken over die ene 

bitterbal of dat biertje. Ook dat hoort bij een 

gezonde leefstijl. Je sociale leven en plezier 

blijven maken zijn erg belangrijk.

Hoe zorg je dan dat je die balans houdt? Hier 

hebben wij een handige tip voor. Plan jouw 

“rustdag” in. Wij geloven in een 80% - 20% 

regeling. Hierbij bestaat 80% van je leven uit 

een gezonde leefstijl en 20% uit het loslaten 

van jouw regels. Daarom hebben wij in het 

menu een rustdag ingepland. Deze hebben 

wij op dag 7 staan, maar dat mag natuurlijk 

ook een andere dag zijn. Zorg ervoor dat je 

het gepland hebt zodat je niet voor al te veel 

verrassingen komt te staan. 

Voel je heel veel groepsdruk en skip je daarom 

maar liever dat ene feestje? Eeuwig zonde! Leg 

je vrienden/familie uit dat je veel tijd en energie 

hebt gestoken in de stap naar je gezonde leef-

stijl, dat het belangrijk voor je is en dat je hoopt 

dat zij je steunen. Neem desnoods je eigen 

snacks mee of je eigen drankje (tip: kombucha 

kan heel goed doorgaan als lekkere cocktail) en 

maak er alsnog een feestje van!

Heb je je toch iets te veel laten gaan? Geen 

ramp! Pak de draad gewoon weer op. Jouw 

lichaam is echt niet direct weer terug bij af. Ge-

loof in de veerkracht van jouw lichaam. 



Hoe ziet een 
perfect 
eetpatroon eruit?
In dit hoofdstuk gaan we je alles vertellen wat je moet 

weten over voeding. Aan de hand van deze informatie 

kun jij straks zelf voedingskeuzes maken die jou helpen 

met een gezonde leefstijl. 

Laten we starten met schokkend nieuws… Een optimaal 

voedingspatroon bestaat niet! Elk lijf is anders en heeft 

andere behoeftes. Dat is dan ook de reden waarom er 

de laatste jaren zoveel verschillende diëten, boeken, 

artikelen en gezondheidproducten op de markt verschij-

nen. Wij snappen als geen ander hoe verwarrend dat 

soms kan zijn en dat je door de bomen vaak het bos niet 

meer ziet. Bij Oh My Guts geloven wij niet in het elimineren 

van producten of voedselgroepen (tenzij je een allergie of 

intolerantie hebt). Wij geloven dat een goede balans, een 

regenboog aan kleur op je bord en het luisteren naar je 

lichaam de key is naar een langdurige gezondheid. 

Zie het niet als een obstakel maar als een zoektocht 

naar jouw perfecte eetpatroon. Probeer uit, voel aan 

en schaaf bij waar nodig. En nogmaals, doe ook dit stap 

voor stap, want een nieuwe gewoonte aanleren kost tijd. 

Hoe ziet een OMG 
maaltijd eruit?

Wist je dat de kleur van Oh My Guts gelinkt is aan 

de meest gezonde plekken op aarde? 

Deze plekken worden “blue zones” genoemd. 

De gelukkige bewoners van deze zogenaamde 

blauwe gebieden worden gezond ouder dan in 

de rest van de wereld. Hoe dat komt is uitgebreid 

onderzocht. Leefstijl speelt hier een belangrijke 

rol. Naast dat beweging in hun dagelijkse pro-

gramma zit verwerkt (op welke manier dan ook), 

eten ze vooral vers, veel plantaardige en natuur-

lijke ingrediënten, veel groenten en peulvruchten, 

noten en zaden. Het dieet bestaat voor ongeveer 

50-65% uit koolhydraten, 20-40% uit vetten en 

voor 10-15% uit eiwitten. De maaltijden van OMG 

zijn dan ook gebaseerd op het dieet afkomstig uit 

deze zones. Want een lang, gezond en gelukkig 

leven willen we allemaal wel. 

Vanaf
175 gram
groenten
& fruit Proteïne

15-20%

Goede vetten
30%

Koolhydraten
50%



Macronutriënten (macro’s) zijn voedings-
stoffen die ons lichaam energie leveren. 
Deze worden uitgedrukt in calorieën. Ma-
cro’s zijn dé brandstof van het lichaam, 
zonder kan het lichaam niet functioneren. 
Onder macro’s rekenen we koolhydraten, 
eiwitten en vetten.

Het is dus belangrijk dat je van beide 
voldoende binnenkrijgt. Hoe doe je dat? 
Eigenlijk is dat antwoord heel simpel en 
leuk: variëren kun je leren! Niet elke dag 
hetzelfde op het menu, dat is nog eens 
leuk. Probeer eens nieuwe dingen uit en 
varieer binnen productgroepen. Eet je 
bijvoorbeeld altijd pindakaas op je crac-
ker? Probeer dan eens een ander soort 
noot, zo heb je amandelpasta of tahini, 
wat gemaakt is van sesamzaadjes. Deze 
noten of zaadjes hebben weer andere 
micro’s dan pinda’s. 

Verder raden wij aan om een goede 
balans te vinden in je macro’s. Probeer 
van je totale energie-inname ongeveer 
50% uit koolhydraten te halen, 10-30% uit 
eiwitten en 25-40% uit vetten. 

Micronutriënten (micro’s) zijn de vitamines, 
mineralen en spoorelementen. Micro’s le-
veren geen energie maar zijn ook heel hard 
nodig! Ze maken namelijk energie vrij uit de 
macronutriënten en maken de aminozuren 
vrij uit de eiwitten. Daarnaast ondersteu-
nen ze vele processen in het lichaam.

Waar kun je het beste op letten 
bij voedingskeuzes? 
Ooit gehoord van 
macro’s en micro’s? 



Vitamines kunnen worden 
onderverdeeld in vetoplosbare 
vitamines en in wateroplosba-
re vitamines. 

De vetoplosbare vitamines zijn: 
vitamine A, D, E, en K. Ze zitten 
vooral in producten die vet be-
vatten, zoals olie, vis, vlees 
noten en melkproducten. 

De wateroplosbare vitamines 
zijn: vitamine C, B1 (thiamine), 
B2 (riboflavine), B3 (niacine), B5 
(pantotheenzuur), B6, B8 (bioti-
ne), B11 (foliumzuur) en vitami-
ne B12. Deze kunnen we halen 
uit groenten, fruit, volkoren 
producten, noten, peulvruch-
ten en melkproducten.

Mineralen en spoorelementen komen in kleine hoeveelheden 
voor in ons eten en drinken. Ze geven, net als vitamines, geen 

energie maar zijn wel nodig voor een goede gezondheid en 
normale groei en ontwikkeling. Mineralen die wij nodig hebben 

zijn calcium, magnesium, fosfor, kalium, natrium en chloor. 
De volgende spoorelementen hebben wij nodig: ijzer, 
jodium, koper, zink, selenium, mangaan, molybdeen, 

chroom en fluoride. 

Koolhydraten
zijn terug te vinden 

in onze voeding in 

de vorm van suikers, 

zetmeel en vezels. We 

hebben ze hard nodig! Ze 

geven ons lichaam energie, 

net als eiwitten en vetten. 

Koolhydraten worden vooral gebruikt 

door onze hersenen en rode bloedcellen. 

Wist je dat onze hersenen zelfs niet zonder 

kunnen? Koolhydraten zijn dus zo slecht nog niet, 

al wordt dat vaak wel gedacht. Wel is het belang-

rijk dat je kiest voor de juiste koolhydraatbronnen! 

Hierover later meer.  Voorbeelden: Zoete aardap-

pel, pasta, rijst, quinoa en brood.

Eiwitten zijn misschien wel de ingewikkeldste van het trio. Er zijn dierlijke en 
plantaardige eiwitten. Dierlijke eiwitten zitten vooral in vlees, vis, melk, kaas 
en eieren. Plantaardige eiwitten zitten vooral in brood, graanproducten, peul-
vruchten en noten. Eiwitten geven ons energie en aminozuren. Aminozuren 
zijn weer de bouwstenen voor het lichaamseigen eiwit (verwarrend). Hierover 

later meer! Ook geven eiwitten ons een verzadigd gevoel en zijn 
ze belangrijk om ons spierweefsel in stand te 

houden

Vetten geven ons 
energie, maar ook 

vitamine A, vitamine 
D en essentiële vet-

zuren. Vet is altijd een 
mengsel van vetzuren. 

Niet alle vetten zijn 
goed, maar een dieet 

rijk aan goede vetten is 
wel erg gunstig. Vet blijft 

namelijk in vergelijking tot de 
andere twee lang in de maag 

waardoor je langer een verzadigd ge-
voel houdt. Ook beschermen de vetzuren 
onze cellen tegen ongewenste indringers 

en heeft ons lichaam ze nodig om de 
ogen, hersenen en spieren goed te laten 
werken. Voor een goede opname van in 

vetoplosbare vitamines (zie micro’s) heb-
ben we een vette voedingsbron nodig. 

Eat your fats!



Maak je 
boodschappenlijstje 
healthy waardig! 

Nope why not  Yep

Wit brood

Dit zijn snelle koolhydra-
ten met vaak veel suikers 
en weinig andere gunsti-

ge voedingsstoffen

Zaden- of notencrackers 
(zie kookboek), zuur-

desem brood, volkoren 
wraps of roggebrood

Witte rijst 
of pasta

Dit zijn snelle koolhydra-
ten met veel suikers en 
weinig andere gunstige 

voedingsstoffen

Quinoa, linzen of volkoren 
pasta, boekweit, bruine, 
zwarte of rode rijst, vol-

koren couscous, parelgort 
en gerst

Snoep of 
koek

Veel toegevoegde suikers 
en verder veel lege ingre-

diënten

Stuk fruit, zelfgemaakt 
lekkers (uit het kookboek), 

gevriesdroogd fruit

Cruesli

In de winkel worden vaak 
onnodig veel suiker of 
andere (onnatuurlijke) 
ingrediënten gebruikt

Eigengemaakte granola 
of muesli (zie kookboek) 

en noten & zaden mix

Frisdranken, fruit-
sappen, ijsthee uit 
pak, vitamine wa-
ter, energy drink

Ondanks dat sommigen 
gezond lijken, bevatten 

velen onwijs veel suikers 
en dus ook onnodige 

koolhydraten

Kraanwater, spa rood, 
ijs-thee, citroenwater, 
100% kombucha’s en 

groentesapjes

Nope why not  Yep

Geharde olie 
zoals boter

Zijn verzadigde 
“slechte” vetten

Koud geperste olijfolie, 
avocado-olie, sesamolie 

en lijnzaadolie

Chips of 
borrelnootjes

Zitten vol met
verzadigde 

“slechte” vetten

Ongebrande noten, 
maak je eigen popcorn of 
bekijkt de recepten in het 

kookboek

Ovenfriet of 
snacks

Deze worden vaak voor-
gefrituurd en bevatten 
daarom veel “slechte” 

vetten

Snijd je eigen frietjes van 
pure producten als 
zoete aardappel, 

knoselderij of gewone 
aardappel

Pindakaas en 
notenpasta’s

Check hierbij altijd goed 
de verpakking, naast sui-
ker wordt er ook vaak olie 

of palmolie toegevoegd

Ga voor 
100% notenpasta’s en 

laat je niet misleiden door 
de vele claims.

Harde kaas Bevatten veel verzadigde 
“slechte” vetten en zout

Ga voor huttekase, 
zachte geitenkaas, feta, 

mozzerella of maak je 
eigen parmazaan 
(zie het kookboek) 

Nope why not  Yep

Groenten 
uit blik

Ingeblikte groenten 
bevatten onwijs veel zout 

en ook suiker

Ga voor vers of 
diepvries

Zuivel- en plant-
aardige dranken, 
yoghurt, kwark en 
vla met meer dan 

6 gr suiker per 100 gr

Aan langhoudbare melk 
en zuivel producten 

wordt vaak veel suiker 
toegevoegd

Controleer de verpak-
kingen van je zuivel 

producten

Broodbeleg

Aan bijna al het brood-
beleg wordt suiker (dex-
trose, glucose of andere 
ose) toegevoegd. Zelfs in 

kipfilet

Ga voor de meest pure 
producten (avocado, gei-
tenkaas, zalm) of maak je 

eigen dips

Sauzen uit een 
fles of pot

Veel van deze producten 
worden volgestopt met 

suiker en “slechte” 
vetten

Eigen gemaakte granola 
of muesli (zie kookboek) 

of noten & zaden mix

Chocolade

Veel van deze producten 
worden volgestopt met 

suiker en “slechte” 
vetten

Voor choco cravings 
neem altijd +70% pure 

chocolade

Nope why not  Yep

Vleesvervangers
Zitten vaak vol met zout, 

zetmeel en niet 
natuurlijke e-nummers

Ga voor tempeh, tofu of 
peulvruchten

Eiwitrepen, shakes, 
dranken & poeders

Bevatten vaak suikers 
en niet natuurlijke 

e-nummers

Ga voor de meest pure 
producten, check het la-
bel hoe minder ingedien-

ten hoe beter

Bewerkt 
vlees
of vis

Zitten vol met
verzadigde 

“slechte” vetten, 
zout en niet 

natuurlijke e-nummers 

Ga voor pure producten, 
kipdij, kipfilet, vis, 

zeevruchten 
en rundvlees

Kleine aanpassingen in jouw boodschappenlijstje kunnen een enorm groot verschil maken. 

Op die manier kom je dichterbij je doel en voed je je lichaam met de juiste voedingsstoffen. In 

de “Nope” lijst vind je producten die jou niet gaan helpen, in de “Why not” lijst leggen we je uit 

waarom en in de “Yep” lijst staan producten waar het door vervangen kan worden.

Check het 
kookboek voor
gezonde recepten



Wat weinig mensen weten is dat het metabolisme een grote rol speelt bij het onder contro-
le houden van je gewicht. Wij vertellen je hier graag meer over. 

Een ander woord voor metabolisme is stofwisseling. De stofwisseling zorgt voor het omzet-
ten van voedingsstoffen naar energie. Dit wordt gebruikt om al je lichamelijke processen uit 
te voeren. Hoe snel je stofwisseling werkt kan worden gemeten aan de hand van je rust-
metabolisme, of je ruststofwisseling. Dit is het energieverbruik in rust. Deze energie wordt 
gebruikt om al je processen in het lichaam uit te voeren waar je eigenlijk niet bij stilstaat, 
bijvoorbeeld ademhalen, je bloedsomloop en de spijsvertering. Je ruststofwisseling omvat 
60 tot 70% van je totale verbranding. De overige 30% hangt af van je dagelijkse inspannin-
gen. Lig jij de hele dag op de bank? Dan heb je eigenlijk niet veel meer energie nodig dan 
die 60 tot 70%. Eet op zulke dagen dus niet onnodig veel. Ben je juist heel actief dan heb je 
ook meer energie nodig. #fooooooooooooood

Mensen geven vaak hun langzame stofwisseling de schuld wanneer ze moeite hebben met 
gewichtsverlies. Maar kan je je stofwisseling hiervan de schuld geven? Dat leer je volgende 
maand in één van de verdiepende modules!

Je lichaam 
is slimmer 
dan je denkt



get that 
body
moving 
Ga voor jezelf na wat voor jou haalbaar en toe-
pasbaar is. Zorg dat je de vorm van bewegen 
leuk vindt, op deze manier is het makkelijker uit te 
voeren. Vergeet niet dat alle vormen van bewe-
ging meetellen. Vaak stellen we hele hoge doelen 
waarvan we eigenlijk al weten dat ze lastig vol te 
houden zijn. Dit kan resulteren in het gevoel dat 
bewegen niet voor jou is, maar misschien is de 
vorm van beweging die je jezelf had opgelegd ook 
niet voor jou weggelegd. Probeer te onderzoeken 
waar jij wel energie van krijgt, wat jij wel kan vol-
houden, waardoor je er ook plezier in krijgt. Begin 
klein en daag jezelf iedere dag een beetje meer uit. 
Zorg dat je doelen haalbaar zijn zodat je jezelf niet 
teleurstelt.



Gezond eten en gezond bewegen 
zijn belangrijk en geven je ener-
gie, maar hiervoor heb je ook een 
gezonde slaap nodig. Een goede 
nachtrust is nodig om het lichaam 
en geest de tijd te geven te herstel-
len. Het lichaam kan weer opladen. 
Gemiddeld slapen volwassenen zo’n 
7 tot 8 uur per nacht, maar de be-
hoefte verschilt van mens tot mens.

Tijdens de diepe slaap is de bloed-
toevoer naar de spieren groter met 
als functie dat de spieren kunnen 
herstellen van de inspanningen van 
overdag. Daarnaast worden onze 
weefsels tijdens de diepe slaap her-
steld dankzij het groeihormoon en 
komt het lichaam dus letterlijk weer 
opnieuw op kracht. Dit is dus echt 
de groei- en ontwikkelfase van de 
slaap, vandaar dat kinderen meer 
slaap nodig hebben dan volwasse-
nen.

Sleep.
Het mentale herstel vindt plaats tijdens de REM-
slaap (Rapid Eye Movement-slaap). Het stadium 
zegt wat het doet: de hersenen zijn actief, de 
ademhaling wordt sneller en de ogen schieten 
alle kanten op. Naast fantastische (of minder 
fantastische) dromen die in dit stadium tot 
leven komen, zorgt de REM-slaap ook voor het 
verwerken van informatie van de dag daarvoor. 
Alle informatie wordt als het ware gesorteerd 
en op de juiste manier opgeslagen. Het korte 
termijn geheugen wordt omgezet in het lange 
termijn geheugen. Daarom is het super belang-
rijk om na een dag studie ook goed te slapen, 
dan neem je al je vergaarde informatie goed tot 
je. 

De gevolgen van te weinig slaap zijn terug te 
zien in je leefstijl. Logischerwijs heb je minder 
energie als je niet genoeg slaapt. Je hormonen 
raken in de war, waardoor je meer honger hebt 
dan normaal. Ook ontstaat er een grotere acti-
viteit in de emotionele gebieden van de her-
senen. Dit kan ervoor zorgen dat je hoger in je 
emotie zit of minder positief in het leven staat.



Over ontspanning gesproken. Ont-
spannen is echt heel erg belangrijk 
om je lichaam te ontdoen van aller-
lei stress dat het kan ervaren. Jouw 
lichaam maakt tijdens periodes van 
stress een bepaald hormoon aan, 
namelijk cortisol. Dit is goed, want 
cortisol beschermt ons lichaam juist 
tegen de stress die wij ervaren en 
tegen ontstekingen die ontstaan in 
het lichaam. Het hormoon wordt 
pas vervelend als het permanent 
vrijkomt, bijvoorbeeld bij chronische 
stress. Een teveel aan cortisol ver-
stoort veel processen in je lichaam. 
Dit wil je het liefst voorkomen en 
daarom is het belangrijk om vol-
doende te ontspannen en niet al te 
veel te stressen. 

stress.
Dus, cortisol is net als adrenaline een stresshor-
moon. Hoe werkt dit dan precies? 
Als jouw lichaam stress ervaart, komt als eerste 
de aanmaak van adrenaline op gang. Dankzij 
de adrenaline wordt uiteindelijk ook cortisol 
aangemaakt in je bijnieren. Het grootste verschil 
tussen adrenaline en cortisol is dat adrenaline 
je in staat stelt snel te reageren als dit nood-
zakelijk is. Bijvoorbeeld: een fietser fietst door 
rood, waardoor jij ineens keihard op de rem 
moet trappen. Gelukkig zag je het op tijd! Cor-
tisol maakt het juist mogelijk om langer alert te 
blijven. Je lichaam bevindt zich hier een lange 
periode in een “bedreigende situatie” (het te-
genovergestelde van een ontspannen situatie). 
Dit hoeft niet daadwerkelijk gevaar te beteke-
nen. Voorbeelden van zulke situaties kunnen 
een belangrijke deadline zijn die eraan zit te 
komen, een ziek kind waar je zorg voor dient te 
dragen, maar ook financiële problemen, een 
mindere periode in je relatie, een reorganisatie 
binnen het bedrijf waar je werkt, enzovoorts. 
Bottom line: je bent hier bewust of onbewust 
erg mee bezig. Je lichaam krijgt een seintje: “hoe 
overleef ik deze situatie?!” Cortisol zorgt ervoor 
dat je ondanks de druk die je ervaart, toch kunt 
blijven presteren. 



Je hoort vaak dat stress het afvallen in 
de weg zit, maar hoe zit dat dan pre-
cies? Als je langdurig gestrest bent, is je 
lichaam enkel en alleen gefocust op het 
verwerken van die prikkel. Alle andere 
processen worden als het ware on hold 
gezet, want je lichaam heeft het al druk 
genoeg. En dan? Dan krijg je uiteindelijk 
een verslechterde darmflora, een ver-
traagde stofwisseling, een mindere op-
name van al je voedingsstoffen, vitami-
nes en mineralen en een vertraging op 
het vernieuwen van al je lichaamscellen 
(say hello to the grijze haren en rimpels). 
Het is dus belangrijk dat je voelt wan-
neer jij en daarmee ook jouw lichaam 
zich in een staat van langdurige stress 
bevindt. Heb je een hoge hartslag, ben 
je minder gefocust, slaap je slechter, 
merk je dat je ademhaling verandert? 
Dit zijn allemaal tekenen die je niet moet 
negeren. Wij hebben een makkelijke oe-
fening waarmee je in maar drie minuut-
jes je stress kan verlagen.

Een handige oefening om je 
cortisol te verlagen 

3-20 min 
Je kan hem zo lang doen als je zelf wil. 
Gebruik de oefening gedurende de dag als je merkt dat 
je stress ervaart. Zo neutraliseer je de stressgevoelens. 
Doe deze oefening wat langer voor je gaat slapen als je in 
bed ligt om zo in te checken met je lichaam en de stress 
van de dag te verwerken. Je kan hem in stilte doen of met 
een rustgevend muziekje, wat kan helpen om nog meer te 
ontspannen.

De oefening:
Stap 1: Sluit je ogen en vertraag je adem (8 seconden in en  
6 seconden uit). 
Stap 2: Leg je hand op je hart en voel je hartslag en maak 
een denkbeeldige telefoonlijn van je hersenen naar je hart. 
Adem zo naar je hart toe. 
Stap 3: Probeer gedachten los te laten en te ontspannen.. 
Luister naar je lichaam; wat heeft het op dit 
moment nodig.

Handige 
oefening

healthy
mind

healthy
body



Met alle informatie die je nu rijker bent, 
ga jij hopelijk jouw doelen behalen. 

Elke maand ontvang je van ons extra 
informatie, zodat je met meer 

zelfvertrouwen bewuste keuzes 
kunt maken. 

Keep you posted! 


