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Deze week... 

 

 

 

- Zijn alle intakelijsten en voedingsdagboeken teruggestuurd door jou? Deze of volgende 

week volgt de intake. 

- Video ‘wat is stress?’, stresshormoon cortisol adrenaline en de relatie    

   met afvallen/energie en klachten. 

- Evaluatie; hoe gaat het na week 1?   

-Werkboek; 

  • Waarom wel of niet ontbijten 

  • Drink schema  

  • Gezond eten op je werk en weekmenu's passend maken naar jouw agenda 

- Weekmenu met boodschappenlijst en recepten; kijk of jij al aan de lunches toe bent. 

- Video ‘hoe maak ik de ontbijtjes en lunches?’ 

- En weer een live Q&A. 

 

 

 

De eerste week zit erop 

Heb je alle opdrachten gemaakt? Heb je ze niet (allemaal) gemaakt? Bedenk wat jij nu 

nodig hebt om de opdrachten af te maken. Zijn je doelen goed uitgewerkt? 

Deze week gaan we verder met de ontbijtjes. Lukt dit jou al goed? Gaat het nog niet, stel 

jezelf dan de vraag wat je nodig hebt, zodat het wel lukt. Bijvoorbeeld; heb je meer tijd 

nodig, omdat jij op deze manier nog nooit ontbeten hebt ? Dan is het goed dat je meer 

tijd neemt, maar ga het wel dóen; ga vanaf deze week de ontbijtjes maken zoals ze er 

staan. Vind je iets niet lekker, probeer het gewoon nog een keer. Je kunt niet na 1 keer al 

zeggen, dat lust ik niet! Bedenk dat jij moet wennen aan de smaak en/of structuur. Een 

baby doet er meestal ook minstens 5x over, voordat het een nieuwe smaak kent.  

. Je smaakpapillen hebben meerdere keren proeven nodig 
om gewend te kunnen raken aan een smaak 

Smaakt het dan nog niet, dan zet je er een kruis doorheen. Dus blijf proberen. Ga niet 

iedere morgen hetzelfde eten omdat je yoghurt wel lekker vindt; blijf variëren. Variëren 

is belangrijk voor je immuunsysteem en het binnen krijgen van vitamines en mineralen. 

Dit leg ik je in een ander hoofdstuk nog beter uit. 

Het is geen wedstrijd, dus als de ontbijtjes er nog niet goed inzitten, ga je verder met de 

ontbijtjes en nog niet met de lunch. In dit hoofdstuk tref je wel al menu's met lunches 

aan en tips voor het werk. Ben jij nog niet toe aan de lunches en blijf jij bij de ontbijtjes, 

lees het dan toch vast door en wie weet heb jij het volgende week nodig. 
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Heb je er nog vertrouwen in? 

 

Heb jij al vaak een dieet gevolgd en was het dan heel streng? En daarna weer helemaal 

los? En dacht jij, ‘zie je wel, ik kan dit helemaal niet’ en weg is jouw vertrouwen... 
 

Vertrouw erop dat het  deze keer anders gaat! 

Als het goed is, heb jij jouw motivatie waarom jij dit wil en acties in kleine stapjes goed 

beschreven. Jij bent in staat om dit te gaan doen, omdat deze stappen haalbaar zijn. 

Als de stappen haalbaar zijn, krijg je ook weer vertrouwen in jezelf 

We gaan de stappen steeds bijstellen, zodat jij bij jouw doel komt. Als het vertrouwen er 

is, gaan we steeds grotere stappen nemen; het mag ook af en toe een uitdaging zijn en 

spannender! We maken dit plan steeds meer jouw plan, dat past in jouw situatie zodat jij 

het ook kan uitvoeren. 

Bekijk steeds: wat heb ik nodig?  of, wat kan ik doen om verder te komen?  En weet dat ik 

er ben als je merkt dat jij je vertrouwen verliest. Maar ook om te checken of het goed 

gaat op deze manier. Ook in de groep kun jij steun krijgen. Kijk wat er allemaal goed is 

gegaan. En dat is veel, tenminste; als je de stappen niet te groot hebt gemaakt, anders 

moet je ze aanpassen. 
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WERKBOEK  

 

Waarom wel of niet ontbijten?  

Het kan beide! Niet ontbijten kan bij mensen die al vetverbrander zijn en al een tijd 

gezond eten. Het kan ook een advies zijn als iemand insulineresistent is. Hieronder leg ik 

het niet ontbijten (intermittent fasting) uit, maar in eerste instantie laat ik mensen ont-

bijten. Omdat de meeste mensen suikerverbranders zijn. En als de suikerverbrander in 

de ochtend niet ontbijt en niet verzadigend eet, gaat hij/zij compenseren met tussen-

doortjes en snaaien in de avond. Dan is de keuze voor de start simpel: die tussen-

doortjes en snaaizin in de avond bevatten vaak veel minder van de goede voedings-

stoffen (vitaminen en mineralen) en bevatten vaak juist suiker en/of verkeerde vetten. 

Daardoor ook meer kilocalorieën, dan een goed ontbijt. Neem je een goed ontbijt - dus 

verzadigend - dan zul je het goed volhouden tot 12.00 uur lunchtijd. Ik heb ook clienten 

die soep eten als ontbijt. Soep bevat groenten en als iemand voorkeur heeft voor warm 

en vloeibaar, dan is dat prima. Om het verzadigend te maken, mag er dan iets van 

eiwitten en KH bij. KH kun je liever in de ochtend gebruiken en minder in de avond. 

 

Hoe maak je een ontbijt nu verzadigend? 

Probeer alledrie de macronutriënten te eten in een ontbijt: KH- (vet-) en eiwitten. Door-

dat je KH combineert met vet en/of eiwit en vezels, vertraag je de opname en dat is goed 

om je bloedsuikerspiegel in balans te houden. Dit is weer belangrijk zodat we geen 

energiedip en honger krijgen. Hoe die bloedsuikerspiegel met insuline werkt, leg ik je uit 

in week 3. 

 

Intermittent fasting 

Het woord zegt het al: het gaat om vasten. Je eet dus niet minder, maar in een korter 

tijdsbestek. Bijvoorbeeld; je eet tussen 12.00 en 18.00 uur 3 maaltijden, dan vast je van 

18.00 tot 12.00 uur de volgende middag. Deze manier van eten is goed voor je hor-

moonbalans en zoals ik al schreef; het is goed voor je insulinegevoeligheid. Dus je sui-

kerverwerking gaat beter. En je groeihormoon verbetert en dat  stimuleert de aanmaak 

van spierweefsel en vetverbranding. Ook je honger- en verzadigingshormoon (leptine en 

ghreline) gaan resetten en weer beter werken, zodat jij het weer voelt dat je honger 

hebt, of juist verzadigd bent. 

 

Intermittent fasting past niet bij iedereen 

Wat is je leeftijd? Hoe voel jij je? Hoe staat het met je serotonine en dopamine? Zit je 

tegen een burn out aan, of heb jij een burn out? Hoe werkt je schildklier? Dit zijn alle-

maal factoren die bekeken moeten worden om te weten of intermittent fasting bij jou 

past. Bij stress verlaagt vaak de werking van de schildklier en de serotonine en dopa-

mine. Vrouwen in de overgang  hebben vaak verhoogde stress. Dat hoeft niet hoor; ik 
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ben nu dus 50 en heb geen last, maar ik weet niet wat er nog komen gaat natuurlijk. Een 

gezonde leefstijl vermindert wel de overgangsklachten, is de ervaring. Wij gaan in week 4 

- voor degenen die wil, geschikt zijn, en voor degenen die insulineresistent zijn -  inter-

mittent fasting uitproberen. Hier dus week 4 meer over. 

 

Maar voor nu, gaan we verzadigend ontbijten. 

 

Immuunsysteem 

Een ander voordeel van goed ontbijten is dat je maar 3x per dag eet. Dit is beter voor 

ons immuunsysteem en onze bloedsuikerspiegel (immuunsysteem = ons verdedigings-

systeem in o.a. de darmen, dat ons beschermt tegen ziektes en lichaamsvreemde stof-

fen.) Ons immuunsysteem kan zich ook tegen ons keren. Dan ontstaan er auto immuun-

ziekten zoals bijvoorbeeld de ziekte van Crohn,  schildklieraandoening hashimoto, 

neuropathie of artritis. Ik vergelijk ons immuunsysteem met een leger wat ons be-

schermt. Dat leger heeft ook rust nodig. Het advies, om 6 kleine maaltijden per dag te 

eten om onze stofwisseling op gang te houden, is een fabel. Dit belast namelijk het 

immuunsysteem. Eet je nu 6 keer per dag, of nog vaker? Bouw dit dan af. Zijn het 

ongezonde tussendoortjes, begin dan met gezonde tussendoortjes en minder steeds 

een eetmoment. 
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Opdracht 1 

Hou bij hoe vaak jij per dag iets eet; iedere keer dat jij iets in je mond stopt! Schrijf dit in 

een schriftje. 

 

 

 

Zorg voor een verzadigend ontbijt volgens het schema 

Dit voorkomt trek in tussendoortjes die vaak niet gezond zijn. Kun jij heel moeilijk ont-

bijten, dan kan dit meerdere oorzaken hebben. Sommige mensen hebben moeite met 

opstarten en hebben 1 à 2 uur na het opstaan pas trek voor een ontbijt. Moet je gaan 

werken of naar school, dan neem je een gezond ontbijt mee. Het kan ook zijn dat jij het 

eten van de vorige dag nog niet goed hebt verteerd. Dit kan meerdere oorzaken hebben; 

eet je te veel te laat?  Of, wanneer jij veel stress hebt, dan verteer je ook niet goed. Te 

weinig, of slecht slapen. Werk aan deze punten en kijk of je wel trek krijgt in ontbijt. Het 

onderwerp stressreductie komt alle weken aan bod, en slaap komt ook nog aan bod. 

 

 

Opdracht 2 | A 

Geen zin in een ontbijt? Onderzoek wat daar de oorzaak van is. Is dat?  

 Stress? 

 Te laat en/of teveel eten? 

 Te weinig slapen? 

 Ben jij iemand waarbij ontbijten niet past?  Dat kan ook! Kies een passend ontbijt. 

 

 

Opdracht 2 | B 

Geen tijd voor ontbijt? Vaak hoor ik dat mensen de tijd niet nemen voor een ontbijt. Ben 

jij zo iemand, dan gaan we dat nu veranderen! Je kunt je ontbijt de avond van tevoren 

voorbereiden en je staat 10 minuten eerder op en je gaat 10 minuten eerder naar bed. 
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Drinkschema 

1,5 Liter water drinken is nodig. We verliezen ongeveer 2,5 liter per dag en krijgen onge-

veer een liter binnen door voedsel. De rest drinken we bij. Dit is een gemiddelde. Ben jij 

heel groot en/of sport jij veel, dan moet je wat meer drinken. Heel veel drinken - meer 

dan twee liter - hoeft niet en extreem veel drinken is een overbelasting van de nieren.  

 

Van water drinken val je niet af,  
maar als je het in plaats van limonade doet wel! 

 

Wanneer je dorst krijgt, drink dan maar, want dan heb je dus al een prikkel van vocht-

tekort. Voorkom dorst: drink op tijd. Verwar deze prikkel niet met honger. En als je urine 

donker is, dan heb je te weinig gedronken. 

 

Waarom een water drinkschema? 

Omdat de meesten te weinig drinken en nu kun je het testen en er een gewoonte van 

maken.  

 

Drinken uit BPA vrije flessen  

BPA is een hormoonverstoorder en maakt plastic week. Dit thema komt ook terug bij 

oestrogeen.  Heb jij een fles en wil jij weten of deze goed is? Stel de vraag, of plaats een 

foto in de facebookgroep. 

 

 

Opdracht 3 | Het water drinkschema 

• Zet een alarm in je telefoon als je vergeet te drinken!  

• Drink steeds het glas  water in korte tijd op; niet de hele dag kleine slokjes. 

• Geen water tijdens het eten. Daarmee verdun je het maagsap en dat is niet goed voor 

de  vertering. 

• Drink, meteen bij het opstaan, 2 glazen water achter elkaar op (dan heb je die vast 

gehad en het is goed voor je na een nacht slapen). 

• Drink geen frisdrank en niet te laat op de avond, anders moet je ‘s nachts plassen. 

 

10.00 uur  Twee glazen water achter elkaar opdrinken bij wat je normaal drinkt,  

  bijv. je kop thee (liever niet teveel  koffie, maximaal 2 kopjes op een dag). 

14.00 uur  Twee glazen water achter elkaar opdrinken 

15.00 uur  Kop thee en glas water 

18.30 uur  Twee glazen water achter elkaar opdrinken 

19.00 uur  Kop thee  
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Stoppen met wegen 

Je doet zo je best en op de weegschaal zie je geen resultaat (buiten de oorzaken die 

kunnen spelen zoals medicatie, hormonale disbalansen, darmgesteldheid... maar deze 

hebben we door de intake gevonden of daar zijn we nog mee bezig). Je valt in het begin 

af en dan staat het stil. Soms ben je zelfs een paar ons aangekomen; help! 

 

Ons lichaam zal altijd proberen om in balans te blijven (week 1, Amygdala). Soms is het 

nodig dat het lichaam vertrouwen krijgt, omdat jij al zo vaak een crash dieet hebt 

gevolgd. Het lichaam houdt soms meer vocht vast, omdat jij te weinig drinkt. Of veel 

zouter gegeten hebt. Of je zit tegen je menstruatie aan. Je gaat uit eten en schrikt; 2 kilo 

erbij...  Geloof mij nou maar; dat is geen vet hoor! Voor 1 kilo vet moet jij 7700 kilocalo-

rieën eten, dus voor 2 kilo, 15400 kilocalorieën. Je eet gemiddeld 2000 tot 2500 kilo-

calorieën per dag, dus je ziet dat dat niet kan, ook 1 kilo niet. Je darmen zijn goed gevuld 

en je houdt vocht vast. Maar die verdomde weegschaal laat jou denken dat alles voor 

niets is geweest. Je stopt er mee; het programma werkt niet. Dus, laat je niet voor de gek 

houden door die weegschaal! 
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Opdracht 4  

Er is een oplossing voor dit probleem: niet wegen! Je kunt het voelen aan je kleding en je 

kunt het zien in de spiegel. En als je dan toch wilt wegen, doe dit dan maximaal 1x per 

week op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip. Wat is haalbaar voor jou.... toch iedere dag 

wegen? 1x per week wegen? 1x per maand wegen? niet wegen? 

 

 

Opdracht 5 

Jouw resultaat van de afgelopen week. Heb jij jouw nieuwe, goede gewoontes volgehou-

den? Schrijf op wat goed ging. Merk je al verschil in je lijf? Heb je al meer energie?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezond eten meenemen naar je werk 

Zijn er collega's die vragen hebben, vertel ze dat je gezonder wilt leven. En als ze 

interesse hebben, dan vertel jij ze wat je meegenomen hebt. Steeds meer mensen willen 

gezond oud worden, dus het is al meer geaccepteerd.  

 

Het is ook best raar dat ongezond eten wel geaccepteert wordt 

en gezond eten vaak als overdreven wordt gezien. 
 

Als iemand die ongezond leeft, allerlei kwalen krijgt en regelmatig naar de dokter moet, 

kunnen ze er niets aan doen... Maar oh wee als jij zegt je niet lekker te voelen. Tja, dan 

ligt dat natuurlijk aan dat gezonde "gedoe". Maar, ze zullen uiteindelijk zien hoe goed jij 

je voelt en hoe goed jij er uit ziet. En tenslotte doe jij dit voor jezelf en niet voor hen!  
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Mijn zoon neemt iedere dag gezonde lunches mee naar zijn stage in een echte “mannen- 

wereld”. Hij heeft voedselintoleranties. Hij was vaak moe en voelde zich niet lekker. We 

hebben toen bloed laten prikken en daar kwamen voedingsintoleranties uit. We gaan nu 

zijn darm laten herstellen en vermijden gluten, gist en koemelk (dus lactose en caseïne). 

 

Tips 

 Zorg voor een planning; wat doe jij wanneer? Kijk wat je de volgende dag maakt 

of mee gaat nemen; 

 Zorg dat jij de boodschappen binnen hebt; 

 Maak de lunch de avond van tevoren al  

klaar, als jij ‘s morgens geen tijd/zin hebt. 

 Snij alles in de salades klein, zodat deze  

makkelijk te eten zijn. Niet dat als je een  

schep neemt, de sla uit je mondhoeken  

steekt.  

 Kijk, als je bijvoorbeeld in het weekend vrij bent,  wat er allemaal al gemaakt kan 

worden; zoals soepen, quinoa koken voor de hele week of alvast vlees bakken. 

 Maak een extra portie van je avondeten en eet dat de volgende dag als 

(onderdeel van de) lunch. 

 Misschien ooit van gehoord ‘meal prepping’? Ik maak vaak grote porties en vries 

dit dan in 1-persoons bakjes in. Jij kunt beginnen om dit met soep te doen. Neem 

dan het dubbele recept. Let op; dan neem je de ingrediënten ook dubbel, dit 

staat zo niet in de boodschappenlijst! 

 Heb jij een collega, vriendin, zus, broer, ouders, buren; iemand die ook 

meedoet met dit programma, of iemand anders waar jij de lunchrecepten 

mee kunt delen en dat jullie dan om de beurt een lunch kunnen maken? 

Scheelt werk en het is extra motiverend! 

 Heb je echt geen tijd... dat kan een keer toch?! Zorg dan dat je  kant-en-klaar 

maaltijden (maar dan gezonde) op voorraad in de vriezer hebt. Deze kun jij 

bestellen bij www.KOOC.nl.  

 

 

 



 

10 

 

 

 

 

Opdracht 6 

Heel belangrijk; maak een goede planning! Hierbij gebruik jij jouw agenda. Welke dagen 

heb je het druk en welke dagen heb je tijd om te koken? Daar pas jij je weekmenu op 

aan.  

 

1.) Pak je agenda en bekijk hoe jij het weekmenu gaat indelen.  

Kijk naar de ochtenden, overdag en de avonden. Werk, sport, ontspanning, heb jij 

kinderen, activiteiten, mantelzorg, enzovoorts.  

 

2.) Koop een 1-persoons thermoskan voor soep of kijk of je er nog ergens 1 hebt 

liggen. Of kun jij op je werk soep opwarmen? (Nooit in plastic bakjes opwarmen 

want dan komt er o.a. BPA vrij. Hier kom ik nog op terug in de week van oestro-

geen.)  

 

3.) Koop een fijne trommel waar je verschillende vakken en of lagen in hebt, waar je 

salades in mee kunt nemen en bijvoorbeeld rijstwafels met beleg in de andere 

vakjes/laagjes kunt doen. Want als je rijstwafels belegt, worden ze vaak zacht en 

dat is niet zo lekker.  

 

4.) Heb je bijvoorbeeld een vergadering en eet jij op je werk ook je diner, dan kun je 

deze natuurlijk ook meenemen. Zorg dan dat je de avond ervoor een portie extra 

kookt en neem het mee.  Of je neemt een gezonde kant-en-klaar maaltijd van 

www.KOOC.nl. Beide moet je natuurlijk wel kunnen verwarmen op je werk.  

 

 

 
 

 

 

http://www.kooc.nl/
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Een gezonde darm 

Gezonde voeding, stressbalans en beweging zijn nodig voor een gezonde darm. Een 

gezonde darm geeft doorgang aan goed verteerde micro- en fytonutriënten. Voor 

grotere moleculen is de doorgang geblokkeerd. Is de darm echter te permeabel (lek-

kende darmsyndroom), dan is de vertering verstoord en ontstaan tal van rottings- en 

gistingsproducten. Oorzaken van het lekke darmsyndroom zijn heel divers. Te denken 

valt aan een verminderde maagzuur- en enzymproductie als gevolg van stress, belasting 

met pathogenen zoals schimmels en parasieten door bijvoorbeeld een te hoog suiker-

verbruik, medicijnen als antibiotica en bijvoorbeeld pesticiden. Ook niet-nageleefde of 

onbekende overgevoeligheden kunnen bij de cliënt een lekkende darmsyndroom 

veroorzaken. Het is een vicieuze cirkel: door de hyperpermeabele darm passeren te 

grote brokstukken waardoor het lokale immuunsysteem continu geprikkeld wordt. 

Nieuwe overgevoeligheidsreacties ontstaan. Je vraagt je af waarom het lichaam steeds 

gevoeliger wordt: het reageert steeds heftiger op tal van verschillende voedings-

middelen. De lichaamsvreemde voedingsbrokstukken, de rottings-en gistingsproducten 

(aldehyden) als gevolg van de slechte vertering en de gevormde immuuncomplexen 

moeten worden afgebroken en afgevoerd. Dit vergt veel inspanning van de lever. Dus 

veel energie. 

 

Ik laat bij darmklachten meestal een ontlastingonderzoek doen waar ik veel informatie 

uit haal. Indien nodig gaan we de darmwand helen; hier kunnen supple-menten bij 

nodig zijn. Door het gezonder gaan eten, kijken we of er verbetering/reactie komt. Is dit 

niet, dan kunnen we een intolerantietest laten doen. Tijdens de intake be-spreken we 

dit, als dit op jou van toepassing is. 

 

Opdracht 7 

Wat doe jij aan beweging? Welke beweging past bij jou? Dit kan bijvoorbeeld wandelen 

zijn of tuinieren, hardlopen of dansen. Schrijf dit eens voor jezelf op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot volgende week! 
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Copyright 

Uit mijn programma mag niets gekopieerd  of doorgestuurd worden aan derden.  Als ergens 

copyright op rust, mag je het alleen gebruiken met toestemming van mij, de maker. Onge-

wenste verspreiding, op welke manier dan ook, zal juridische gevolgen hebben. Wil je toch iets 

delen, vraag dan eerst om toestemming per mail.  

 

We kunnen via het IP adres zien of er anderen inloggen en dit is natuurlijk niet de bedoeling.  

Gebruik jij meerdere IP adressen? Overleg dan met mij over welke en de reden. 

 

Wij gaan er vanuit dat jij als deelnemer, de inhoud van deze cursus zult gebruiken voor je 

eigen persoonlijke ontwikkeling. 

 

Met vriendelijke groet, Angelien van den Heuvel | Gezondheidscoach 


