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Introductie
Je hebt een waardevolle stap genomen, door het aanschaffen van dit e-book! Maar zorg er voor, dat
het niet alleen bij het aanschaffen blijft.
Dat betekent dat je aan de slag moet. Iedere keer leg ik uit wat je kunt veranderen en geef ik een
opdracht (of meerdere opdrachten) om hiermee aan de slag te gaan.
Echte, waardevolle, blijvende, veranderingen bereik je alleen door actie. En actie=reactie. Dus hoe
meer jij geeft, hoe meer resultaat je kunt verwachten. Daarom noem ik dit e-book vanaf nu het
actieplan!
Het is belangrijk dat je dit e-book niet in één keer helemaal leest, dan weglegt en denkt dat je alles
wel weet.
Zo werkt het namelijk zeker niet.
Kies je eigen tempo, maar sla niets over. Ga systematisch en stap voor stap te werk. Trek
bijvoorbeeld 1 of 2 weken uit voor 1 hoofdstuk en de bijbehorende opdrachten. Zodat het ook echt
gaat landen. En ga zo, rustig aan, door het hele actieplan heen!
Het is een lange termijn aanpak. Easy does it!

OPDRACHT
Begin met het in kaart brengen van jouw doelen, wensen en verlangens.
Waarom wil je afvallen?
Wat levert het op als je afvalt?
Ga je dan andere dingen doen?
Durf je dan andere kleren aan?
Kun je dan beter bewegen en een bepaalde doelstelling halen of aan een wedstrijd meedoen? Kun je
dan beter achter je kind aanrennen als die gaat fietsen?
Schrijf al jouw doelen op, ook de doelen die als het ware achter de doelen schuilen. Vaak wordt het
een hele lijst, dat is juist goed!

Heel veel succes!
Nicole Nijholt

Hoofdstuk 1. De denkdrempels.
Al voordat je überhaupt gaat beginnen met afvallen, moet je jezelf afvragen of er denkdrempels zijn
die je tegenhouden.
En ik zal je vast verklappen, die zijn er!
Het is belangrijk dat je jouw eigen denkdrempels gaat herkennen, zodat je ze vervolgens ook kunt
erkennen, accepteren en kunt ombuigen.
Het mooie is dat je deze techniek dan ook op andere gebieden in je leven toe gaat passen. Dus niet
alleen op afvallen en gezondheid, maar bijvoorbeeld ook tijdens het werk, thuis en in je vrije tijd.
De volgende 3 denkdrempels komen het vaakst voor als het om afvallen gaat.
1. De schuld bij iets of iemand anders neerleggen.
2. Er bij voorbaat al vanuit gaan dat het toch niet gaat lukken.
3. Vervallen in de “Ja, maar….” Of ook wel de “smoesjes-modus” genoemd.
1 en 3 lijken op elkaar, maar het grote verschil is dat je bij 1 de omstandigheden of andere mensen
de schuld geeft en bij 3 voornamelijk zelf uitvluchten verzint.
Ik zal ze alle drie toelichten.
1. De schuld bij iets of iemand anders neerleggen. Dit doe je wanneer je de omstandigheden, je
partner, je werk, je collega’s, je ouders, je opvoeding, je botten, je genen, je stofwisseling,
medicatie e.d. de schuld geeft van je huidige gewicht. Het probleem is dat je daarmee in een
slachtofferrol blijft zitten en geen verantwoordelijkheid pakt. Hierdoor verandert er ook
niets. Want je kunt pas dingen veranderen als je gelooft dat je ze kunt veranderen. Als je
andere mensen of dingen de schuld blijft geven, dan geloof je niet dat je zelf ook invloed
hebt (of niet in voldoende mate).
2. Er bij voorbaat al vanuit gaan dat het toch niet gaat lukken. Deze denkwijze zorgt ervoor dat
je het niet probeert, of met halve (of nog minder) inzet, omdat je er eigenlijk al vanuit gaat
dat het voor jou niet weggelegd is. Halve actie leidt niet tot 100% resultaat, dus je bevestigd
je eigen gedachten. En wederom zeg je dan: “Zie je nou wel, het is me weer niet gelukt”. Dit
is een onware gedachte, maar zorgt er wel voor dat het niet lukt. Je gaat uit van het ergste
en hierdoor zul je nooit succes beleven.
3. Wanneer je vervalt in de “Ja, maar….” en “Smoesjes-modus” grijp je allerlei excuses aan om
te verdedigen waarom je iets niet kan, of waarom iets niet lukt. Het probleem hiervan is, is
dat je zelf gaat geloven in die redenen, terwijl ze niet waar zijn. Je maakt een eigen waarheid
die niet kloppend is, maar er wel voor zorgt dat je niet af kunt vallen. Vaak hoor je dan zaken
als: ja, maar ik heb geen tijd/geld/ruimte. Of ik kan dat niet want mijn
werk/gezin/partner/kinderen/familie/vrienden……….

OPDRACHT.
Graaf eens diep en ontdek je eigen denkdrempels. Pak een vel papier of typ het uit.
Ga na of je denkdrempel 1, 2 of 3 gebruikt of misschien wel alle drie. Dat is helemaal niet
uitzonderlijk namelijk.

Een voorbeeld:
Ik gebruik denkdrempel 1 als ik zeg:
- Ik ben zwaar omdat mijn partner ongezond kookt.
Ik gebruik denkdrempel 2 als ik zeg:
- Ik ben niet gemaakt om slanker te zijn. Het is voor mij niet weggelegd.
Ik gebruik denkdrempel 3 als ik zeg:
- Ja, maar ik heb ook echt geen tijd om meer te bewegen.

Neem goed de tijd om je gedachten onder de loep te nemen. Ben minimaal een week lang bewust
van je eigen gedachten. En schrijf gedurende de week alles op waarvan je denkt dat het geen
helpende gedachte is. Misschien heb je een hele lijst, dat is niet erg! Dat is de eerste stap naar
verandering.

Hoofdstuk 2. De 5G’s.
Het 5G-schema wordt op veel plekken in het onderwijs en de psychologie gebruikt. De 5G’s staan
voor:
Gebeurtenis
Gedachte
Gevoel
Gedrag
Gevolg
De volgorde is belangrijk omdat ons gedrag gestuurd wordt door onze gedachten.
Ze zijn bedacht door een Amerikaanse gedragstherapeut genaamd Albert Ellis. Je kunt het toepassen
op vele onderdelen van je leven. Je hebt er dus niet alleen met afvallen profijt van, maar ook bij
andere gebeurtenissen in je leven. Ik leg ze alle vijf uit.
Gebeurtenis:
Iedere dag gebeuren er een heleboel dingen. Soms heb je daar invloed op en soms ook niet. Je kunt
namelijk niet bepalen wat de mensen om je heen doen en hoe ze reageren.
Gedachte:
Bij alle gebeurtenissen krijg je gedachten. Deze kunnen helpend, maar ook niet-helpend zijn. Je
gedachtes zijn niet allemaal leidend. Je hoeft niet meteen te doen wat je denkt.
Gevoel:
Je gevoel wordt mede bepaalt door je gedachten. Als je denkt dat je iets niet kan, wordt je
bijvoorbeeld extra zenuwachtig en krijg je zweethandjes.
Gedrag:
Je gedrag wordt gestuurd door je gedachten. Als je denkt dat je iets niet kunt, lukt het vaak ook niet.
Door je gedachten te veranderen, verander je ook je gedrag.
Gevolg:
Bij niet-helpende gedachten krijg je ook vervelende gevoelens en wordt je gedrag ook negatief. Dit
heeft vaak negatieve gevolgen.

Je kunt het 5G-model zien als continu proces. Een rotonde waar je op zit. Als afvallen niet lukt blijf je
jezelf saboteren door niet-helpende gedachten.
Ik zal een voorbeeld geven.
Gebeurtenis: ik sta in de supermarkt en heb eerder vandaag iets vervelend meegemaakt op het
werk.
Gedachte: ik heb ontzettende zin in een reep chocola. Dat heb ik wel verdiend na die ellende
vandaag.
Gevoel: ik voel dat ik zin krijg in die reep chocola.
Gedrag: ik koop de reep chocola en eet hem thuis op.
Gevolg: achteraf voel ik me slecht omdat ik het gedaan heb.
Hierop volgt een nieuwe gebeurtenis. Ik voel me slecht omdat het me weer niet gelukt is om iets te
weerstaan. Je raakt teleurgesteld in jezelf en je denkt dat je het niet kan. Vervolgens ga je dat
ellendige gevoel weer ‘weg eten’. Hier baal je dan weer van en zo blijf je doorgaan.
Zo beland je in een negatieve spiraal waarin je constant teleurgesteld bent in jezelf omdat het niet
lukt.
Pak de weg omhoog!
Gelukkig kun je ook in een positieve spiraal terechtkomen.
Gebeurtenis: ik sta in de supermarkt en heb eerder vandaag iets vervelend meegemaakt op het
werk.

Zoals je ziet is de gebeurtenis hetzelfde. Jij kunt er misschien niets aan doen dat er iets vervelends is
gebeurd op je werk. De situatie, de gebeurtenis is in dit geval iets wat je overkomt. Het gaat nu om
de manier waarop je ermee omgaat.
Gedachte: ik baal ervan dat het gebeurd is en ik voel me slecht. Maar ik
laat me niet verleiden tot het kopen van een reep chocola om mijn
ellende weg te eten. Mijn lichaam is geen prullenbak en ik ben sterker dan
dat.
Gevoel: ik heb geen zin meer in die reep chocola omdat ik weet dat het
niet binnen mijn leefstijl plan past.
Gedrag: ik koop de boodschappen die ik nodig heb en verder niets.
Gevolg: ik ben trots op mezelf omdat ik de verleiding weerstaan heb en ik
weet nu dat ik ook andere moeilijke momenten op een goede manier
door kan komen.
De gedachten die je helpen om je doelen te bereiken en je nieuwe leefstijl vol te houden noemen we
helpende gedachten.
Ik zal nog een voorbeeld geven.
Gebeurtenis
Gedachte

Gevoel
Gedrag
Gevolg

Je puber zoon wordt boos op je om niets. Hij noemt je een
waardeloze ouder en stormt de deur uit.
Waarom wordt ik zo behandeld? Ik heb toch niets gedaan? Ik pak
een kop koffie met een stuk chocola erbij. Dat heb ik nu echt wel
verdiend.
Oh heerlijk, ik heb nu echt super zin in chocola!
Ik zet een kop koffie en pak een reep chocola uit de kast.
Hè bah, waarom heb ik dat nou gedaan? Die chocola helpt toch
helemaal niet? Zo val ik natuurlijk nooit af.

Het is belangrijk dat je andere, helpende gedachten gaat gebruiken om dit om te buigen.
Gebeurtenis

Je puberzoon wordt boos op je om niets.
Hij noemt je een waardeloze ouder en
stormt de deur uit.

Gedachte

Waarom wordt ik zo behandeld? Ik heb
toch niets gedaan? Ik pak een kop koffie
met een stuk chocola erbij. Dat heb ik nu
echt wel verdiend.
Oh heerlijk, ik heb nu echt super zin in
chocola!
Ik zet een kop koffie en pak een reep
chocola uit de kast.
Hè bah, waarom heb ik dat nou gedaan?
Die chocola helpt toch helemaal niet? Zo
val ik natuurlijk nooit af.

Gevoel
Gedrag
Gevolg

Je puberzoon wordt boos op je
om niets. Hij noemt je een
waardeloze ouder en stormt de
deur uit.
Tja, dat zijn de uitspattingen van
een puber. Ik trek me er niets
van aan, hij draait wel bij.
Je krijgt een gevoel van kalmte.
Je gaat door waar je mee bezig
was.
Geen vervelende gevolgen voor
je doel om af te vallen.

Het is een sneeuwbal-effect. Wanneer je een betere gedachte gebruikt, wordt je gevoel, je gedrag en
het gevolg anders.
In bovenstaande voorbeelden veranderde de gebeurtenis niet mee! Alleen de manier waarop je er
zelf mee omgaat. En dat is heel belangrijk om te realiseren!
Want 9 van de 10 keer gebeuren er dingen waar je geen invloed op hebt. Je kunt alleen de manier
waarop je ermee omgaat beïnvloeden. Daar zit de sleutel tot succes.

OPDRACHT.
Maak voor jezelf een leeg 5G schema.
Ga na op welke manier je zelf met bepaalde gebeurtenissen om bent gegaan. En dingen gegeten hebt
die niet bij afvallen passen, of wanneer je eigenlijk wilde sporten en het niet deed.
Kon je geen nee zeggen? Werd je beïnvloed?
Noteer per situatie de gebeurtenis, je gedachten, je gevoel, je gedrag en het gevolg.
Neem hier ook weer de tijd voor en zoom goed in op je denkpatroon.

Hoofdstuk 3. Helpende en niet – helpende gedachten.
Wanneer je het 5G-schema onder de knie hebt en snapt hoe het werkt, kun je op de momenten
waarop het nu misgaat, een niet – helpende gedachte vervangen door een helpende gedachte.
Hieronder staan een aantal voorbeelden van helpende gedachten.
Voorbeelden van helpende gedachten.

‘Mijn lichaam is geen prullenbak, ik heb nu voldoende gegeten’.
‘Ik vind mezelf belangrijk en hou me aan mijn afspraken’.
‘Ik kan dit, want ik ben sterk genoeg’.
‘Ik zeg nu nee tegen die traktatie. Ik hoef niet altijd alles te eten wat me aangeboden wordt’.
‘Ook al eet ik nu een keer iets ongezonds, morgen pak ik de draad weer op zonder moeite’.
‘Door mijn leefstijl op de lange termijn te veranderen, verklein ik de kans op allerlei aandoeningen
die mensen met overgewicht vaker krijgen’.
‘Ik eet nu niks, ook al heb ik een beetje trek. Dat is mijn brein dat me voor de gek houdt’.
‘Ik krijg nu trek omdat ik al die tijd op de bank gegeten heb. Even doorzetten, dit gaat vanzelf over’.
‘Ik voel me slecht, maar ga niet snacken of snoepen. Daar voel ik me straks alleen maar slechter
van’.
‘Het maakt me niets uit wat anderen ervan denken, ik kies voor mezelf en vind dit belangrijk’.
‘Ik schaam me niet voor mijn gezonde leefstijl, ik doe dit voor mezelf’
‘Als ik nu toegeef dan heb ik daar later spijt van’.
‘Als ik geen nee durf te zeggen hou ik mezelf voor de gek’.
‘Als ik mezelf niet belangrijk maak verandert er niets’.
Iedereen heeft zijn eigen helpende gedachten. Wat voor de één werkt, werkt niet altijd voor de
ander. Het is dus belangrijk dat je uit gaat zoeken welke helpende gedachten voor jou goed werken.

OPDRACHT.
Schrijf, los van de bovenstaande lijst, helpende gedachten op die jou persoonlijk kunnen helpen op
moeilijke momenten.
Neem de tijd om ze te implementeren in je dagelijks leven. Hoe langer je dit doet, hoe makkelijker
het wordt. Alle begin is moeilijk, accepteer dat en verwacht geen wonderen.
Het als-dan denken/vooruit denken.

Een andere goede manier om je gedachten te structureren en goede keuzes te maken is het vooruit
denken, of het als-dan denken.
Dit betekent dat je nu al nadenkt over de gevolgen van je keuze.
Vooruit denken dus. Wat gaat er gebeuren of hoe ga ik me voelen als ik dit doe?
Wanneer je dat in een als-dan situatie zet krijg je dit:
Als ik nu ga snoepen, dan krijg ik daar straks spijt van.
Als ik nu niet ga sporten, bereik ik mijn doel niet.
Als ik naar dat feest ga, dan ga ik daar geen alcohol drinken.
Als ik nu sterk blijf, ben ik morgen super blij.
Voor veel mensen is het vooruit denken een goede manier om bewuste keuzes te maken.

OPDRACHT.
Schrijf voor jezelf als-dan uitspraken op die goed bij jou passen. Denk aan dingen die nu niet lopen
zoals je wilt en aan dingen die heel erg goed gaan. Het is belangrijk om zowel positieve als negatieve
dingen op te schrijven. Want als je in kaart brengt hoe je positieve dingen doet, kun je de negatieve
makkelijker ombuigen tot positieve.
Doe meer van wat al goed gaat en laat de dingen die niet goed gaan los.

Hoofdstuk 4. Eet op een goede plek.
Wel eens gehoord van het Pavlov effect? Als honden gaan eten gaan ze kwijlen. Ze maken speeksel
aan om het eten goed te kunnen verteren. Meneer Pavlov gaf honden te eten en liet daarbij een
geluidssignaal horen. Uiteindelijk bleek dat de honden ook begonnen te kwijlen als ze het signaal
hoorden, ook al kregen ze geen eten. Dat is het Pavlov effect.
Wij hebben natuurlijk geen instinct zoals honden dat kennen, maar mensen ervaren iets wat erop
lijkt. Als je gewend bent om op de bank te eten, dan krijg je op een gegeven moment honger/trek als
je op de bank zit.
Je brein legt een verband tussen de bank en eten. En misschien had je helemaal geen trek, maar je
krijgt het opeens wel. Kun je dit veranderen? Ja, gelukkig wel. Door de trek te weerstaan en er niet
aan toe te geven neemt dit effect vanzelf weer af. Bij de één duurt dit 1 dag, bij de ander een paar
dagen. Even doorzetten dus!

OPDRACHT.
Eet de komende week (als je thuis eet) aan tafel. Ga niet op de bank zitten en zeker niet met de
televisie aan. Er is onderzocht hoeveel mensen eten als ze aan tafel zitten en hoeveel ze eten als ze
tijdens het eten televisie kijken. De meeste mensen eten dan twee keer zoveel! Omdat ze afgeleid
zijn en zonder na te denken hap na hap naar binnen werken. Je luistert niet meer naar je
verzadigingsgevoel.

OPDRACHT.
Eet niet meer na het avondeten. Wij kunnen zonder problemen de nacht goed doorkomen zonder
nog te snacken voor het slapen gaan. Is dat in het begin lastig als je dat gewend bent? Ja zeker! Maar
dit is een gewoonte die je in stand houdt door een denkfout. ‘Ik mag toch nog wel 1 koekje bij de
koffie?’ Of: ‘Ik kan dit niet meteen, ik begin hier volgende week wel mee’. Nee niet zo denken! Fout!
Je belazert jezelf. Je kan dit wel en je brein is flexibel. Even doorzetten en binnen een aantal dagen
weet je brein niet beter dan dat er na het avondeten niet meer gesnoept wordt!

Daarnaast blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat mensen die in een bepaalde tijdspanne eten,
slanker zijn. De precieze reden is me niet bekend, maar als je bijvoorbeeld je maaltijden over
maximaal 11 uur spreidt, bijvoorbeeld tussen 7 uur in de ochtend en 6 uur in de avond, heeft dat
positieve effecten. Natuurlijk geldt dit voor gezond eten.

Hoofdstuk 5. Tackel de overtuigingen uit het verleden.
Als kind ben je een spons. Je hoort heel erg veel en vooral thuis. En tot aan (ongeveer) je puberjaren
sla je alles als het ware op als de werkelijkheid.
Ik ben opgegroeid in een huis waar chips af en toe mocht. Op verjaardagen of een keer een bakje in
het weekend. De zak bleef in de kast liggen en een bakje was genoeg. Ik mocht televisie kijken op
zondagochtend en er werd gezamenlijk (los van sportieve activiteiten) gegeten aan tafel.
Nu ik moeder ben merk ik dat ik heel veel dingen overneem. Gewoon, omdat ik denk dat het zo
hoort. Mijn kinderen kijken geen televisie voor schooltijd, eten chips op verjaardagen en zelden op
andere momenten en we eten samen aan de eettafel. Mijn overtuiging is dat dit zo hoort.
Maar het is vooral een overtuiging, niet meer dan dat.
Wanneer je opgroeit in een gezin waar ongezonder eten de boventoon voert, dan is dat jouw
normaal. En als je heel vaak hebt gehoord dat afvallen niet weggelegd is voor jullie familie, dan
geloof je dat. En wanneer je steeds hoort dat je alleen maar af kunt vallen door jezelf uit te
hongeren, dan geloof je dat.
Dit zijn maar enkele voorbeelden en ik weet natuurlijk niet wat voor jou persoonlijk geldt. Maar bijna
iedereen krijgt belemmerende overtuigingen mee uit het verleden. Omdat het zo vaak verteld is. Of
omdat iedereen het zo deed.
Het probleem is dat het jouw waarheid is geworden.
Maar daar kun je doorheen breken. Je kunt oude patronen vervangen door nieuwe patronen.
Je kunt oude gewoonten die ongezond zijn, vervangen door gezonde patronen.
Maar dan moet je eerst weten welke belemmerende overtuigingen en gewoonten je mee hebt
gekregen.

OPDRACHT.
Neem een duik in je verleden en denk terug aan hoe het thuis was als kind. Wat deden jullie, wat was
belangrijk, wat aten jullie, hoeveel werd er bewogen, welk voorbeeld kreeg je, enzovoorts.
En maak dan een lijst met dingen waarvan je denkt dat die invloed hebben op je gewicht en op je
leefstijl.

OPDRACHT.
Wanneer je dat gedaan hebt, schrijf je jouw nieuwe waarheid op.
Wat wil je graag? Wat zou je willen eten, hoe vaak wil je bewegen, wat wil je voor jezelf, voor je
kinderen? Welk voorbeeld wil je geven?
Maak het concreet, dan is het makkelijker om actie te ondernemen.

Hoofdstuk 6. Ga zoveel mogelijk suikervrij.

Toen ik met mijn man een keer op vakantie was in Rome, kon ik op een gegeven moment bijna niet
meer lopen. Ik had geen idee wat er aan de hand was, maar ik besloot om na de vakantie alle suiker
uit mijn dieet te schrappen. Ik had ooit eens gelezen dat het wonderen kon doen.
Na de vakantie liep ik door de supermarkt en ging op zoek naar eten zonder suiker. Dat was nog best
lastig want in brood en beleg zit vaak al suiker. Ik pakte het meteen goed aan en at brood wat ik niet
lekker vond en dagelijks kaas want dat bevat alleen lactose (is ook een suiker) van natuurlijke
oorsprong.
Tegen alle koekjes, chocola, snoepjes en heerlijke Limburgse vlaai zei ik nee. Op mijn toenmalige
werk stond altijd een koekjestrommel op tafel en in de middagpauze at ik standaard een koekje bij
de koffie. Als ik ernaast liep op weg naar het toilet pakte ik een koekje. Ik sportte toen nog veel, dus
dik werd ik er niet van.
Ik merkte, toen ik stopte met suiker eten, dat ik me slecht voelde. En realiseerde me toen pas dat ik
af aan het kicken was. Een aantal dagen moest ik veel moeite doen om overal vanaf te blijven, maar
toen klaarde de pijn op en voelde ik me beter en fitter dan ooit. En liep ik zonder verlangen langs de
koekjestrommel en was er in één keer helemaal klaar mee.
Dit was jaren geleden en tot op dit moment eet ik bijna gaan geraffineerde suikers. Wel brood waar
wat suiker in zit zodat het gist goed zijn werk kan doen. Of beleg van vlees waar wat suiker in zit.
Maar geen koekjes, chocola, ijs of snoepjes. Alleen als ik er zelf voor kies. Daar gaat het namelijk om.
Je staat zelf aan het roer.
Het moeilijkste is als je na een ongezonde periode, zoals een vakantie, weer meer suiker hebt gehad.
Je moet dan echt even schakelen en er weer bewust voor kiezen om minder suiker te eten.

OPDRACHT.
Ga suikervrij! Je kunt jezelf geen groter plezier doen. En kies voor het schrappen van alle producten
waar suiker aan toegevoegd is. Je hoeft, als je geen intolerantie hebt, lactose en fructose niet te
vermijden. Dit zijn de natuurlijke suikers in melk, fruit en groenten.
En weet dat je het moeilijk gaat krijgen als je veel suiker eet. Maar denk steeds weer aan het
moment waarop het verlangen weg is. Dan voel jij je top!
Gebruik helpende gedachten en het 5G-schema op moeilijke momenten.
Blijf vooruitdenken aan je doel!

Schuilnamen voor suiker.
Als we suiker op een etiket zien staan weten we wel wat het is. Maar suikers komen in veel varianten
en onder verschillende namen voor. Zo bestaat er melksuiker, genaamd lactose. En fruitsuiker is
fructose. In aardappelen zit zetmeel, dat we dan weer een koolhydraat noemen. Dit zijn lange
suikerketens die niet zoet smaken, maar in de maag wel tot glucose gesplitst worden.
Nu volgt er een lijst met 68 namen die op Internet aangeduid worden als suikers.
1. Agavenectar
2. Agavesiroop
3. Ahornsiroop (maple syrup)
4. Barbados suiker
5. Basterdsuiker
6. Bietenstroop
7. Bietsuiker
8. Bruine suiker
9. Caramel (verhitte suiker)
10. Cassonade
11. Dadelstroop
12. Demerara
13. Dextrose
14. Druivensuiker
15. Esdoornsiroop
16. Fructose
17. Fructosestroop
18. Fruitsuiker
19. Galactose
20. Geleisuiker
21. Glucose
22. Glucose-fructosestroop
23. Glucosestroop
24. HFCS (High Fructose Corn Syrup)
25. Honing
26. Inuline
27. Invertsuiker
28. Invertsuikerstroop
29. Isoglucose
30. Kandij
31. Karamel
32. Kokosbloemsuiker
33. Kokosbloesemsuiker
34. Kristalsuiker
35. Lactose
36. Maisstroop
37. Malt
38. Maltodextrine
39. Maltose
40. Maple syrup (ahornsiroop)
41. Maplesiroop
42. Maïssuiker
43. Melasse
44. Melassestroop

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Melksuiker
Moutsuiker
Nectar
Oerzoet
Palmsuiker
Parelsuiker
Rietsuiker
Rijststroop
Rijstsuiker
Ruwe rietsuiker
Saccharose
Sacharose
Sapconcentraat
Speltstroop
Stroop
Sucranaat
Sucrose
Suiker
Tarwestroop
Tarwestroop (wheat syrup)
Threalose
Vanillesuiker
Vruchtensuiker
Wheat syrup

Bron: https://happyhealthy.nl/suiker-schuilnamen/

Klopt dit allemaal? Ik durf het niet voor 100% te zeggen, maar ik weet wel dat fabrikanten het woord
suiker zo min mogelijk willen gebruiken. En daarom andere benamingen gebruiken om de
hoeveelheid suiker te verhullen.
Mijn advies is dan ook om etiketten te gaan lezen om erachter te komen wat er allemaal in zit.

Op de website van het Voedingscentrum vinden we onderstaande benamingen:

Suikers

Chemische namen Vloeibare suikers

Suiker
Kristalsuiker
Rietsuiker
Invertsuiker

Sacharose

Melksuiker

Lactose

Sap uit fruit

Stroop

Vruchtensuiker Fructose
Druivensuiker

Dextrose

Moutsuiker

Maltose
Honing
Agavesiroop
Ahornsiroop (maple syrup)
Isoglucose
Glucose- fructosestroop
Glucosestroop
Melasse

Vruchtensap
Vruchten- concentraat
Trehalose
Galactose

Hoe moet je etiketten lezen?
Het ingrediënt dat het meeste voorkomt in het product staat vooraan. En zo bouwt het af. Het
laatste ingrediënt zou er ook het minste in moeten zitten. Daarnaast staat er nog een tabel op met
de hoeveelheden voedingsstoffen. Zie hier beneden een voorbeeld. Een reep chocola met room. Het
meest voorkomende ingrediënt: suiker. In de tabel kun je aflezen welke voedingsstoffen erin zitten
en in welke hoeveelheid. Ook zie je hoeveel kilocalorieën je dat oplevert. Uitgaande van het
Nederlandse gemiddelde, ongeveer 2000 per dag voor de vrouw en 2500 voor de man, kom je met
deze reep een heel eind in die richting.
100 gram is 567 kilocalorieën. Deze verpakking bevat 200 gram.
2x567 = 1134 kilocalorieën.
Dan kun je je wel voorstellen dat je, met het reguliere eten van een dag erbij, over de benodigde
hoeveelheid heen gaat. Ik ben geen fan van calorieën tellen omdat het niks oplevert, behalve heel
veel stress en het is tijdrovend. Beter is een gezonde aanpak doordat je weet wat je aan het doen
bent. Dan hoef je niet de hele dag te tellen!

Hoofdstuk 7. De invloed van suiker op je brein.
Ik zag laatst een fantastische documentaire over suiker. En daar werd de invloed van suiker nog eens
mooi uitgelegd met praktijkvoorbeelden.
Wanneer je iets eet of drinkt met veel suiker, gaan er in je brein centra oplichten die jou als het ware
aansporen om nog meer suiker te nuttigen.
Je brein wordt er namelijk heel blij van!
Het probleem is dat jij er niet blij van wordt en dat je die voorraad ook helemaal niet nodig hebt. We
gebruiken met onze huidige leefstijl die suikervoorraad niet. En alles wat je niet nodig hebt wordt
opgeslagen als vet.
Je brein is in dit geval dus helemaal niet helpend!
Heb je een keer een koekje gegeten, dan roept je brein waarschijnlijk: “Pak er nog een!”
Dat gevoel herken je misschien wel. Dat één nooit genoeg is.

OPDRACHT.
Ga voor jezelf na op welke momenten je het moeilijk vindt om te stoppen met eten.
Schrijf voor jezelf op wanneer dat gebeurt.
Ga vervolgens na of dit te maken kan hebben met de hoeveelheid suiker die je binnen krijgt.
Zie je een link?
Maak dan gebruik van één van deze technieken:
1. Je vermijdt het. Als je weet dat je niet kan stoppen met eten, dan begin je niet.
2. Je pakt na 1 koekje een kauwgom/een glas water/legt het pak weg of gaat helemaal iets
anders doen. Dus de situatie uit.
3. Je bedenkt van tevoren dat je na 1 koekje zin gaat krijgen in meer. En je realiseert je dat dit je
brein is en dat je daar echt niet in gaat trappen. Je brein krijgt jou niet onder de duim!

De invloed van veel kilocalorieën in drinken op je eetlust.
De invloed van eten en drinken gaat nog verder dan dit. In een experiment met twee groepen
sporters zag ik het volgende gebeuren.
Een team werd opgedeeld in twee groepen. 1 groep dronk een Bidon drinken leeg met 0
kilocalorieën. De andere groep dronk een bidon leeg met een drankje met héél veel kilocalorieën.
Vervolgens gingen alle sporters eten van een all-you-can-eat buffet. Er werd bijgehouden wat
iedereen at.
En wat bleek? De groep sporters die al veel kilocalorieën binnen had gekregen met drinken, ging nog
meer eten! Het spoort het lichaam dus aan om meer te eten op de één of andere manier!
Dit is goed om te weten. Zo kun je bijvoorbeeld water drinken voor het eten en zo de inname
beperken. Drink je frisdrank of sap met veel suiker, eet je waarschijnlijk meer. Zet een kan water op
tafel tijdens het eten en drink tussendoor. Zo vul je de maag en ga je niet teveel eten.

Hoofdstuk 9. Voedingsstoffen.
Voedingsstoffen.
Als je weet wat je eet, kun je verstandige keuzes gaan maken. Er zijn meer dan 50 voedingsstoffen
die het lichaam nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Ze zijn verdeeld in groepen:
 Eiwitten
 Mineralen
 Vitamines
 Vetten
 Koolhydraten (zetmeel en suikers)
En ja, vetten staat er ook tussen omdat je lichaam ook een beperkte hoeveelheid aan gezonde vetten
nodig heeft om goed te functioneren.
Vezels en water heeft het lichaam ook hard nodig om op een goede manier te functioneren. Deze
twee geven het lichaam geen energie en zorgen niet voor herstel of groei, maar zijn toch onmisbaar.
Het lichaam kan de voedingsstoffen niet (of veel te weinig ervan) zelf aanmaken, dus wij moeten dat
uit onze voeding halen. De schijf van vijf is gebaseerd op dit principe. Er staan producten op vermeld
die het lichaam nodig heeft. Je vindt op de schijf van vijf geen friet, pizza, chocola, chips of
appelflappen. Omdat deze producten je lichaam slecht ‘voeden’, maar wel heel veel calorieën,
suikers of ongezonde vetten levert.
Eiwitten.
Een ander woord voor eiwit is proteïne.
Er zijn plantaardige en dierlijke eiwitten.
Dierlijke eiwitten komen bijvoorbeeld uit vlees en vis.
Plantaardige eiwitten komen bijvoorbeeld uit brood en granen.
Eiwit heb je nodig als bouwstof en brandstof.
Eiwitten geven een verzadigd gevoel en houden de spiermassa op peil.
In Nederland krijgen we voldoende eiwitten binnen omdat we meerdere producten gebruiken waar
eiwitten in zitten.
Mineralen.
We krijgen in kleine hoeveelheden mineralen binnen via ons voedsel.
Het mineraal natrium (zout) krijgen we vaak teveel binnen. Dit is niet goed voor onze gezondheid en
de Nierstichting maakt zich dan ook hard voor minder zout in eten.
Mineralen zijn onmisbaar voor onze groei en ontwikkeling.
Ze leveren geen energie.
Mineralen kunnen tegen verhitting, maar kunnen wel ‘oplossen’ in kookvocht. Daarom is het advies
om zo min mogelijk water te gebruiken bij koken.
De meeste mensen hebben geen aanvulling op mineralen nodig in de vorm van
voedingssupplementen.

Vitamines.
Vitamines zijn onmisbaar voor de groei en ontwikkeling.
Ze leveren geen energie.
Vitamines zitten in kleine hoeveelheden in ons eten en drinken. Een aantal vitamines zijn in water
oplosbaar en het andere deel zijn in vet oplosbaar. Dat betekent dat er ook vocht en vet aanwezig
moet zijn om de vitamines in het lichaam op te nemen. Het gaat echter om kleine hoeveelheden vet!
Vita is Latijns voor leven en geeft aan dat het belangrijke stoffen zijn.
Vitamines in eten dat je goed kauwt, snijdt en kookt worden beter opgenomen door het lichaam.
Kook eten in zo min mogelijk water en niet langer dan nodig is om zoveel mogelijk vitamines te
behouden.
We krijgen over het algemeen voldoende vitamines binnen door ons voedsel. Dan hebben we geen
extra supplementen nodig.
Voor zowel mineralen als vitamines geldt dat verschillende soorten vitamines en mineralen in
verschillende soorten groenten en fruit voorkomen. Door gevarieerd te eten krijg je voldoende
waardevolle stoffen binnen.
Vetten.
Vet is een energiebron en levert ook een aantal vitamines.
We kennen verzadigde en onverzadigde vetten.
In producten komen beide in combinatie voor. Maar er zijn producten die vooral veel verzadigde
vetten bevatten en producten die vooral veel onverzadigde vetten bevatten.
Als ezelsbruggetje gebruik ik vaak de uitspraak: verzadigde vetten zijn verkeerd. Om de kans op hart en vaatziekten te verlagen kun je het beste producten gebruiken die veel onverzadigde vetten
bevatten. Deze verlagen ons LDL-cholesterol. LDL-cholesterol is slecht voor de bloedvaten.
We kennen ook nog transvet. Deze vorm is nog slechter dan verzadigd vet.
Op etiketten wordt dit over het algemeen niet aangegeven.
Koolhydraten.
Suikers, zetmeel en vezels behoren tot de koolhydraten.
Suikers en zetmeel zijn een energiebron voor het lichaam.
Wanneer er meer koolhydraten binnen komen via ons voedsel dan nodig, kan het lichaam maar een
klein deel als glucose opslaan. De rest wordt opgeslagen als vet.
Koolhydraatrijke producten uit de schijf van vijf hebben een positief effect op de gezondheid. Andere
producten, zoals frisdrank, koek en snoep niet.
Dit overzicht is niet helemaal compleet. Onderzoekers vinden nog steeds nieuwe stoffen die
opgenomen worden door ons lichaam. Maar ze weten nog niet precies wat er dan mee gebeurd en
of het slecht of goed voor de gezondheid is.
Schijf van Vijf.
Als je op Internet rond gaat neuzen kom je een heleboel sites tegen van mensen die het
Voedingscentrum bekritiseren. En waar ze dat vandaan halen weet ik niet precies. Het
Voedingscentrum wordt door de Nederlandse overheid gesubsidieerd. Er zijn dus geen bedrijven of
producenten die enig belang hebben in deze organisatie. Daarom ga ik er vanuit dat de
wetenschappers verbonden aan dit instituut met betrouwbare en ongekleurde informatie komen.
Wat ik in ieder geval een zinvol instrument vind is de schijf van vijf.
Omdat het niet uitmaakt van welke keuken je houdt, binnen de productgroepen kun je veel variëren.

Aan de grootte van de vakken kun je aflezen hoeveel je er ongeveer van nodig hebt. Dus veel groente
en fruit (groot vak), weinig smeer - en bereidingsvetten (klein vak). Alle voedingsstoffen die ik
hierboven genoemd heb (eiwitten, mineralen, vitamines, vetten, koolhydraten) krijg je binnen als je
deze schijf in je achterhoofd houdt. Dingen die er niet op staan zijn voor ‘af en toe’. Dat heeft je lijf
niet nodig, wordt je zwaarder van of vergroot de kans op hart - en vaatziekten, diabetes of andere
aandoeningen.

OPDRACHT.
Maak een overzicht van alle dingen die je eet die NIET in de schijf van vijf staan. Zo creëer je een
overzicht van zaken die je eigenlijk niet nodig hebt.

Hoofdstuk 10. Het doorbreken van (hardnekkige) gewoontes.
Er zijn heel veel diëten op de markt. En als er eentje echt op de lange termijn zou werken, hadden we
al die verschillende diëten niet nodig. Diëten werken op de korte termijn. Je gaat met recepten in de
weer en ontzegt jezelf vaak eten.
Dat hou je niet vol, tenminste geen jaren. Honger lijden op de lange termijn is zelfs zeer ongezond.
Uit een onderzoek blijkt dat mensen die meedoen aan programma’s als Obese en heel lang, heel
weinig eten, na een paar jaar weer veel kilo’s erbij hebben. En dat het hele lichaam en de
hormoonhuishouding van slag is. Waardoor het alleen maar moeilijker wordt om op gewicht te
blijven.
Ook zien we dat er weinig verschil is tussen mensen die een vetarm dieet en een koolhydraat-arm
dieet volgen. De mensen die bewuster omgaan met voeding, minder snoepen, meer bewegen en een
verandering in mindset doormaken, vallen af.
Het gaat natuurlijk wel om gezonde keuzes! Daar is kennis voor nodig. En vaak zitten we vast in
gewoontes waarvan we niet eens weten dat ze ongezond zijn. Zoals het eten voor de tv, het eten van
kant - en klaarmaaltijden (meestal veel vet, suiker en zout) en het drinken van vruchtensappen waar
vaak veel suiker aan toegevoegd wordt.
Het kan lastig zijn om gewoontes te doorbreken. Maar als het een tijdje lukt, wordt het een ‘nieuwe
normaal’. Dan hoef je er uiteindelijk niet meer zoveel over na te denken. Je moet op zoek naar de
opwaartse spiraal.

Iedere keer als je gezonde keuzes maakt, klim je een stukje. En je dondert ook niet in één keer naar
beneden toe als je even zondigt. Veel mensen schieten volledig in de stress en houden ermee op.
Niet doen, dat is zo zonde!
Zondigen.
Is het erg als ik een keer niet gezond eet? Nee, dat is helemaal niet erg. Als dat maar niet te vaak is.
Als je op een groot kantoor werkt of op een school met veel collega’s, staat er misschien bijna
wekelijks vlaai of taart op tafel. Als je daar iedere keer ja tegen zegt, krijg je stiekem veel extra
calorieën binnen. We hebben geleerd dat nee zeggen, niet erg is. Je kiest dan voor jezelf en neemt je
eigen doel serieus.
Als je tijdens de kerstdagen wat meer eet dan normaal ben je niet opeens weer onderaan de spiraal
belandt. Niet alles wat je tot nu toe gedaan hebt is verloren. De volgende dag sta je gewoon weer op
en pak je de draad weer op. Ben dan niet te hard voor jezelf. Iedereen snoept wel eens. Jezelf altijd
alles ontzeggen is een illusie. Maar ben je wel bewust van het aantal momenten waarop je van

gezonde keuzes afwijkt. Kies je momenten uit en dan kun je er extra van genieten. Waarna je mild
voor jezelf bent en een helpende gedachte kunt gebruiken.
‘Vandaag ga ik lekker uit eten en kies ik de dingen die ik lekker vindt. Morgen pak ik de draad weer
op’.
‘Ik gun mezelf vandaag een toetje na het eten, dat mag best een keer. De rest van de week doe ik het
echt niet en daar hou ik me ook aan. Anders hou ik alleen mezelf voor de gek’.
Kies een helpende gedachte die voor jou werkt. En onthoudt altijd dat NIET of NOOIT meer snoepen
niet gaat lukken. Ook een profvoetballer schiet wel eens mis, een bakker laat wel eens iets
aanbranden en een autocoureur belandt soms in de grindbak. Iedereen maakt fouten, zelfs als het je
beroep is. Weet dat dit niet erg is. En geloof dat ook echt.

OPDRACHT.
Bepaal voor jezelf op welke manier je weer teruggaat naar je normale, gezonde leefpatroon.
Bijvoorbeeld na een vakantie, of de kerstdagen.
Welke helpende gedachten kun je gebruiken?
Of kun je daar hulp van iemand bij gebruiken? Kan je partner iets voor je doen, of je kinderen?
Je mag altijd gebruik maken van hulp. Mensen die je aansporen, steunen en vooruit helpen.

Gewoontes in het gezin.
Ik was in Amsterdam op een congres over dikke kinderen. En een spreekster toverde deze dikke hond
op het scherm. De boodschap was: in gezinnen waar
iedereen overgewicht heeft, is ook de hond dik.
Ze haalde dit aan omdat de hond vroeger met de pot mee
at. Er werden geen hondenbrokken gekocht, maar de hond
kreeg hetzelfde te eten als de gezinsleden. Had een gezin
ongezonde eetgewoonten, dan was de hond ook dik. Die at
immers hetzelfde.
De boodschap die daarin verborgen zit klopt nog steeds. Als
een gezin ongezonde eetgewoonten heeft (bewust of
onbewust), zie je dat meestal aan alle gezinsleden. En dan
komen al snel de denkfouten op de proppen.
‘Dat ligt aan de genen’.
‘Wij hebben zware botten’.
‘Wij zijn breed gebouwd’.
En zit daar ergens een kern van waarheid in? Wie weet. Iedereen heeft een andere lichaamsbouw,
maar als deze gezinnen onder de loep worden genomen door artsen en diëtisten blijkt dat ze iedere
dag meer calorieën binnenkrijgen dan dat ze verbranden. En soms hebben ze dat zelf niet eens in de
gaten.

Met een grote vuilniszak werden alle ongezonde producten uit de kasten, koelkast en diepvries
gehaald. De ouders schrokken zich wild en hadden geen idee wat ze allemaal in huis haalden en hoe
slecht dat wel niet was.
Als je etiketten leest, de schijf van vijf in gedachten houdt en logisch nadenkt weet je welke
producten het lichaam voeden en welke producten eigenlijk alleen maar ‘lekker’ zijn. Gezond
boerenverstand is wellicht het meest helpend.
Aanbod en reclame.
We worden overstelpt met ongezond eten en drinken. Je kunt kiezen uit ontelbare soorten chips,
chocola, koekjes, snacks, toetjes, frisdranken en vruchtensappen. Daarnaast worden veel producten
aangeboden door bekende Nederlanders of worden verpakkingen extra aantrekkelijk gemaakt door
kleur, vorm en pakkende slogans en teksten. Alles met als doel om ons te verleiden dit product te
kopen. De producten bij de kassa in een bak of hangend boven de band, staan en hangen daar om
mensen te verleiden. Want hoe meer verkoop, hoe meer winst.
Je weerstaat de verleidingen in een supermarkt door niet met een lege maag te gaan. En door te
beseffen dat je bewust getriggerd wordt om dingen te kopen.
Maar jij trapt daar niet in. Jij bent sterker dan dat! En dat is meteen een hele goede helpende
gedachte. ‘Ik trap er niet in, ik koop wat ik nodig heb en laat me niet verleiden tot het kopen van
ongezonde producten’. En je weet ondertussen, je hoeft niet perse zo te denken als in dit voorbeeld.
Een andere helpende gedachte die voor jou werkt is prima!

OPDRACHT
Maak een boodschappenlijst en koop niets anders dan dat erop staat.
Plan een gunstig moment in om de boodschappen te doen. Liefst niet als je honger hebt. Maar als
het niet anders kan, ga dan heel bewust de winkel in. Jij weet dat er alles aan gedaan wordt om je
meer te laten kopen en je weet dat je door honger eigenlijk van alles wilt hebben wat je niet nodig
hebt. Denk daaraan als je in de winkel rondloopt en koop alleen die dingen die je nodig hebt.

Uit onderzoek blijkt dat wanneer lekker eten, zoals een bak chips, binnen handbereik staat je er veel
meer van eet, dan wanneer het 50 cm verder weg staat. Dan vinden we het al teveel moeite en
reiken we minder vaak. Hoe verder het eten weg staat, hoe minder we pakken.
Het is ook slim om niets in huis te halen. Dan kun je niet eens iets pakken als je trek krijgt in iets
lekkers!

Hoofdstuk 11. Je gezondheid.

Overgewicht is een risicofactor voor een heleboel ziektes en aandoeningen. Betekent dat dan dat je
100% zeker iets krijgt als je overgewicht hebt? Nee, dat weet niemand. We hebben geen glazen bol
waarmee we in de toekomst kunnen kijken. Maar de kans is groter dat je WEL iets krijgt dan wanneer
je een gezond gewicht hebt.
Een betrouwbare website is www.thuisarts.nl De informatie op deze website is geschreven door
huisartsen. Hier is het volgende te lezen over overgewicht:
Wat zijn de gevolgen van overgewicht?
Als u te zwaar bent, kost het u meer moeite om te bewegen. U wordt sneller kortademig en moe en u
transpireert meer. Het wordt lastiger om uit uw stoel op te staan.U gaat ertegen opzien om de trap te
nemen. De kans bestaat dat u steeds minder beweegt en u zich steeds minder fit voelt.
Als u veel te zwaar bent, heeft u meer kans op:
 hoge bloeddruk;
 hart- en vaatziekten (zoals een hartinfarct of een beroerte);
 diabetes mellitus;
 gewrichtsklachten;
 galstenen;
 kanker.
Vrouwen met overgewicht:
 hebben minder kans om zwanger te worden;
 hebben een grotere kans op problemen tijdens een zwangerschap.

Wat mij betreft klinkt dat niet positief. En zoals eerder gezegd is het niet met zekerheid te zeggen of
je één van bovenstaande aandoeningen gaat krijgen. Maar wat als je het met een gezonde leefstijl en
lager gewicht kunt voorkomen? Dan wil je daar toch voor gaan? En zo lang mogelijk van het leven
genieten. Misschien wel van je partner, kinderen of kleinkinderen.
Zelf eet ik gezond omdat ik merk dat ik minder last heb van mijn reuma. Ik gebruik minder
medicijnen, voel me fitter en beweeg makkelijker. Met meer energie, beweeg je sneller en
makkelijker en voel je je fijn. Dit geeft weer een positieve kijk op de zaken en je belandt in een
opwaartse spiraal. Ik weet uit eigen ervaring dat het echt zo werkt. Als ik vermoeid was wilde ik niets
doen, voelde me daardoor juist slecht omdat ik op de bank lag en vond het achteraf vervelend dat ik
niets gedaan had.
Met eten en overgewicht werkt het hetzelfde. Je begint en dat begin kan moeilijk zijn. Maar zodra je
doorzet merk je dat dingen veranderen. Je komt in een positieve flow terecht en het wordt keer op
keer makkelijker om die gezonde keuze te maken. En de verleidingen te weerstaan.
Een kleine terugval is niet erg als je het maar weer oppakt. Ik kan met kerst lekker mee eten, zonder
dat ik me daar schuldig over voel. Omdat ik van mezelf weet dat ik erna het ritme weer oppak. Ik
weet dat ik het kan. En als ik in het weekend zin heb in chips, dan kan ik die eten omdat mijn basis
gewicht goed is en een keer snoepen is niet erg. Als het maar geen gewoonte wordt.

Gezond eten prijzig?
Je hoort wel eens dat gezond eten duur is. En soms is het inderdaad zo dat ongezonde producten
goedkoper zijn dan bijvoorbeeld groente en fruit. Maar op de lange termijn bespaar je geld. Zelf
gebruik ik veel minder medicijnen, die ik normaal allemaal zelf moet betalen. En ik ga er vanuit dat ik
op de lange termijn minder geld kwijt ben aan ziektekosten. Nu goed voor jezelf zorgen en gezond
leven helpt volgens mij niet alleen nu, maar zeker ook later. Daarnaast haal je bij de prijsvechters ook
prima groenten en fruit voor een lagere prijs. Of ga eens naar de markt. Koop seizoensgroenten en
geen producten die geïmporteerd worden. Dat is namelijk extra duur door de transportkosten.

OPDRACHT.
Welke gezondheidsredenen heb je om af te vallen?
Noteer deze voor jezelf.

Hoofdstuk 12. Checklist.
Door recent wetenschappelijk onderzoek weten we dat niet elk pondje door het mondje gaat.
Mariëtte Boon & Liesbeth van Rossum beschrijven 6 factoren die belangrijk zijn om in kaart te
brengen.
1. Leefstijlgerelateerde factoren. Hoe zit het met mijn eetpatroon? Wat drink en eet ik? Beweeg
ik voldoende? Hoe zit het met mijn ritme en de hoeveelheden die ik eet? Slaap ik voldoende,
gebruik ik misschien teveel alcohol? Of ben ik aangekomen na het stoppen met roken?
2. Mentale factoren. Heb ik last van depressie, stress of eetbuien?
3. Medicijnen. Gebruik ik medicijnen die mijn gewicht verhogen of afvallen moeilijk maken? En
kan ik in overleg met mijn huisarts hier iets aan veranderen?
Het kromme is dat sommige mensen overgewicht ontwikkelen, dan een hoge bloeddruk
krijgen, vervolgens medicatie krijgen om de bloeddruk onder controle te krijgen, en door die
medicatie moeilijk afvallen. Zo blijf je in een neerwaartse spiraal.
4. Hormonale factoren. Zijn er hormonale veranderingen die het gewicht beïnvloeden? Een
huisarts kan hier meer informatie over geven.
5. Afwijkingen van de hypothalamus. Is er ooit hersenletsel geweest of zijn er neurologische
afwijkingen die de eetlust beïnvloeden? (Dit zijn zeer zeldzame afwijkingen, maar ik noem ze
voor de volledigheid.)
6. Genetisch. Soms zijn er kinderen die door een genetische, aangeboren afwijking, al extreem
zwaar zijn. Dit staat los van de eerder genoemde ongezonde gewoonten in een gezin.

Wat belangrijk is om te weten, is dat het aantal vetcellen bepaald wordt in je jeugd. Hoe zwaarder
een kind is, hoe meer vetcellen het heeft. Als volwassene veranderd het aantal nauwelijks nog. Het
betekent niet automatisch dat je als volwassene dan ook dik bent, maar al die vetcellen kunnen vet
opslaan. Met minder vetcellen is het makkelijker om op gewicht te blijven. Gezond opgroeien, zonder
overgewicht, heeft dus positieve gevolgen op latere leeftijd.

OPDRACHT.
Breng voor jezelf in kaart of er factoren zijn die meespelen bij jouw overgewicht. En bespreek dit
eventueel met je huisarts. Ga zelf niet experimenteren met medicatie!
Vind je voornamelijk factoren bij punt 1? Dan heb je daar zelf heel veel invloed op!
Wanneer jij gaat geloven dat dit ook echt zo is, dan gaan de veranderingen plaatsvinden!

Hoofdstuk 13. Mindset-veranderingen.

Om gezond en blijvend af te vallen en om dit lang vol te houden, moet je een aantal veranderingen in
je denken doorvoeren.
Daarbij is het zaak dat je het niet alleen leest nu, maar ook echt gaat geloven.
Denk nu eens na over de persoon die je wilt zijn. Hoe ziet jouw leven eruit als je afgevallen bent?
Maak er in je hoofd een voorstelling van.
Hoe voel je je dan? Blij, enthousiast, succesvol?
Hou dat gevoel vast, daar werk je naartoe!

Mindset-veranderingen!
Ga dit voelen, geloven en implementeren.
1. Jij bent belangrijk en je gezondheid is belangrijk. En laat niemand je vertellen dat dit niet zo
is. Misschien gaan mensen vervelende opmerkingen maken. Die niet geloven in een
verandering van mindset of die dit actieplan maar zonde van het geld vinden. Die mensen
reageren uit angst. Angst om te veranderen. Maar jij weet beter! Hou vol en ga door, jij kunt
dit!
2. Geef nooit op! Hoe vaak je ook op je neus valt, altijd weer opstaan en doorgaan! Niemand
lukt iets in één keer. Ben mild voor jezelf en hou vol!
3. Je hebt niet in één keer alles verpest als je een keer zondigt. Het gewicht van iedereen
schommelt en dat is heel normaal!
4. Jij bent degene die aan het roer staat van jouw leven. Jij kiest, jij bepaalt. Jij bent degene die
ja of nee zegt en de keuzes maakt. Besef dit helemaal en maak de keuzes die bij je passen.
5. Nee zeggen tegen iets is niet vervelend voor de ander. Als je ja zegt, terwijl je nee bedoelt, is
dat vooral vervelend voor jezelf! Nee zeggen mag, oefen daarmee!
6. Hoe beter jij in je vel zit, hoe beter je ook voor anderen kunt zorgen en er voor ze kan zijn.
7. Maak tijd om dingen te doen die goed zijn voor je gezondheid. Zoals bewegen en gezond
koken. Die tijd is het meer dan waard!
8. Iets hoeft niet meteen in 1x te lukken. We willen van 0 naar 100 op dag 1. Maak kleine
stappen die succes opleveren. In plaats van je hele eetpatroon omgooien, kun je ook eerst
iedere dag een extra stuk fruit eten of meer groenten overdag eten. Maak het klein, maak
het behapbaar.
9. Ga iedere keer weer na of je echt honger hebt, of dat je hoofd je voor de gek houdt.
Wanneer je trek krijgt in lekkere dingen, dan kun je dat gevoel uitzitten. Het gaat echt,
vanzelf weer weg! Je kunt ook wat anders gaan doen om je gedachten te verzetten. Maar het
gaat ook vanzelf weg. Geef er niet aan toe, je wordt voor de gek gehouden door je eigen
brein!
10. Ben steeds weer bewust! Bewust van wat je eet en wat je aan het doen bent. Krijg je honger
door een geur of is het echt etenstijd?
11. Niet alles hoeft op! Je lichaam is geen prullenbak! Kook liever wat minder als je niets weg wilt
gooien.
12. Vol = vol! Luister naar je buikgevoel en eet je bord in ongeveer 20 minuten leeg. Pas na 20
minuten voel je of je voldoende hebt gegeten.
13. Levensgeluk haal je niet uit eten. Je wordt gelukkig van de dingen die je onderneemt, sociale
activiteiten, je vrienden of je familie.

Nawoord
Makkelijk is afvallen niet, anders had niet de helft van alle Nederlandse volwassenen overgewicht.
Het is complex en de omgeving maakt het niet makkelijker. Maar jij weet nu dat je een grote invloed
uit kunt oefenen door jouw gedachten onder controle te houden of een andere kant op te sturen.
De meeste mensen weten wel wat gezond en ongezond is. Maar er naar leven is iets anders! En dit
kun je niet 100% van de tijd goed doen.
Denk er steeds weer aan dat het niet snel hoeft, juist liever langzaam!
Langzaam=goed.
Snel = jojo.
Jouw gedachten staan aan de voorkant van je gedrag.
Maak je hoofd belangrijk, je lichaam volgt vanzelf!
En laat geen excuses meer toe in je leven, waarom iets niet kan. Bekijk liever de mogelijkheden en
wat wel kan!

Ben je op zoek naar meer inspiratie, tips en tools?
Kijk dan eens op www.nijholtbegeleiding.nl/gratis

Heel veel succes!
Nicole Nijholt

Bronnen.
Boeken:
Vet Belangrijk, Mariëtte Boon & Liesbeth van Rossum.
Jij bent een Badass, Jen Sincero.

Websites:
www.voedingscentrum.nl
www.thuisarts.nl
https://happyhealthy.nl/suiker-schuilnamen/
https://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/preventie/beweegrichtlijnen-2017

