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Deze week... 

- Video uitleg hormoon insuline (insulineresistentie) 

- Werkboek evaluatie week 1-2-3 

- Bij herstelmomenten komen  affirmaties  

- Suikerinformatie 

- Intermitent fasting; doe jij mee? 

- Weekmenu ontbijt - lunch- diner 

- Video hoe maak je de ontbijtjes, lunches en diners 

- Q&A 

 

 

Evaluatie van week 1, 2 en 3 

Er zijn twee manieren waarom jij zult veranderen. 
  

Je verlangen is groot genoeg, of 
je pijn is groot genoeg. 
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Opdracht 1 

Neem je doelen weer voor je. Kun jij al een grotere stap maken, of deze afronden en een 

andere stap maken? Zo ja, schrijf deze dan voor jezelf uit in kleine haalbare stappen en 

concreet hoe je het gaat doen. 

 

 

Opdracht 2 

Hoe zijn deze opdrachten gegaan: “Nee zeggen”? Waarop heb jij nee gezegd? Wat ge-

beurde er? Hoe voelde dat? 

 

Herstelmomenten  

Plan 15 minuten niks doen in. Dus HELEMAAL NIKS. Geen muziek, geen telefoon, geen 

boek, geen tv; helemaal niks.  

 

Er komen vaak gedachtes voorbij. Vaak rennen mensen maar door en ze proberen altijd 

bezig te zijn, om maar niet te hoeven voelen. Ze denken vaak ook onbewust. Iedereen 

heeft wel eens vervelende gedachtes. Is dat erg ? Nee hoor, het leven kan niet één 

gelukkig sprookje zijn; accepteer dat maar. Een baaldag hoort erbij. Komt het vaak voor 

en heb jij er last van? Dan is het goed om hier iets mee te doen. 

 

Ik geef een voorbeeld. Maandagmorgen. Jij staat op en denkt meteen “ik heb het druk”, 

en je moet ook nog eens 15 minuten in die stoel niksen van Angelien. Tijdens die 15 

minuten en de rest van de dag heb je razende gedachtes over wat jij allemaal nog moet 

doen. (Ik krijg al stress als ik het schrijf! haha) De hele dag denk je “ik heb het zo druk” 

(helpt deze gedachte jou?) en dat is jouw waarheid; jij vindt dat zo. Jouw onderbewust-

zijn neemt dat dan als waarheid aan. Je voelt spanning in je lijf, je voelt je gestresst en 

gehaast en rent de hele dag van hot naar her. 

 

Dezelfde maandagmorgen en jij denkt “ik ga lekker bezig zijn vandaag”. Jij kijkt wat er 

vandaag gedaan moet worden er staat veel. Je doet je best en wat niet af komt doe je 

morgen, of misschien staan er dingen bij die later kunnen. Jij laat het los. De gedachte “ik 

heb het druk”, kwam wel voorbij, maar jij weet dat deze niet helpt. Je pakt je gedachte “ik 

heb het druk” en je maakt daar een positieve zin van! Ik ben lekker bezig vandaag. Dit 

blijf je steeds herhalen in de tegenwoordige tijd. Op deze manier geef je telkens 

opnieuw een bevestiging aan je onderbewustzijn en ga jij jezelf herprogrammeren. En 

na verloop van tijd neemt jouw onderbewustzijn dit als waarheid aan.  

 

Wat levert het meeste op? Gedachte 1 of gedachte 2? 
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De productiviteit zal niet veel uit maken. Er zitten dezelfde uren in een dag en 168 uur in 

de week. Dit blijft hetzelfde. Maar het stressgevoel is minder en daar gaat het om. Je 

kunt niet bepalen wat je denkt, maar wel bepalen of jij het als waarheid aanneemt. 

Datgene waar je aandacht aangeeft, wordt versterkt. Haal de aandacht eraf, als je het 

geen aandacht geeft, verdwijnt de stress.  

 

Nog een voorbeeld. Iemand keek naar jou. Jij dacht, “die keek naar mijn dikke kont”. 

Maar... diegene keek naar de leuke jurk die je aan hebt... Jouw gedachte verplaats je op 

die ander... 

 

 

Opdracht 3 

Jouw gedachten spreken niet altijd de waarheid! Dit is een belangrijke! Gebruik niet het 

woordje “niet” bij de affirmatie, want dat kent het onderbewust zijn niet. 

 

A.   Beschrijf je gedachte(n) en test op waarheid.  

 

B.  Beschrijf de gedachte en zet de positieve affirmatie erachter. Blijf deze affirmatie 

meerdere keren per dag herhalen: het zal je helpen! 

 

Voorbeelden van positieve affirmaties zijn:  

 

Gedachte       Positieve affirmatie 

“Ik ben bang”      “Ik durf best veel” 

“Ik ben te jong”      “Ik heb een mooie leeftijd” 

“Ik heb geen zelfvertrouwen”   “Ik heb zelfvertrouwen” 

“Ik doe nooit iets goed”    “Ik ga liefdevol en respectvol met mezelf om” 

“Het gaat mij toch niet lukken”    “Ik haal het beste uit mezelf” 

“Ik maak me zorgen”    “Ik laat al mijn zorgen los” 

“Ik ben te dik”      “Ik hoef niet ‘perfect’ te zijn” 

“Ik ga een weekend weg en dan   “Ik doe het goed, het hoeft niet perfect te zijn” 

kan ik het programma niet volgen”  
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Micro breaks 

Naast de 15 minuten stilzitten die je nu 5 keer(?) per week toepast, gaan we kleine korte 

micro breaks toepassen. Deze kun je thuis doen, of op het werk tussendoor. 

 

Microbreak 1:  Toveren met je voeten 

1. Ga op een stoel zitten, met ontspannen schouders, de rug recht en los van de leuning, 

de voeten plat op de grond, handen op de bovenbenen. 

2. Buig je hoofd naar achteren, zover dat het nog prettig aanvoelt voor je nek – forceer 

niets. Kijk recht naar boven en ‘markeer’ met je ogen dat punt op het plafond. 

3. Breng je hoofd weer terug in de uitgangspositie en zet je rechtervoet naar voren, met 

de hak op de grond. Buig je tenen naar beneden (kan gewoon in de schoen). Zet dezelf-

de voet vervolgens terug tot hij rust op de  

bal en de hak los van de grond is. Krul je  

tenen op. Zet de voet weer naar voren,  

rustend op de hak en buig de tenen.  

Zet de voet weer terug, rustend op de bal,  

hak van de grond, enzovoorts. Beweeg de  

rechtervoet zo 10x heen en weer. 

4. Zet de rechtervoet dan weer plat op  

de grond en doe dezelfde oefening 10x  

met de linkervoet. 

5. Ga nu weer in de uitgangspositie zitten,  

met de voeten plat op de grond en buig  

je hoofd opnieuw naar achteren, zo 

ver dat het nog prettig aanvoelt. Zoek  

het gemarkeerde punt op het plafond. 

  

 

Wat merk je nu op? 
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Microbreak 2: S.M.I.L.E. 

1. Ga op een stoel zitten, met ontspannen schouders, de rug recht en los van de leuning, 

de voeten plat op de grond, handen op de bovenbenen. 

2. Kijk schuin omhoog, zet een grote glimlach op je gezicht. Denk nu aan iets negatiefs, 

depressiefs – maar verander niets aan je mimiek. Lukt dat? 

3. Doe het omgekeerde ook eens: laat je kin op je borst zakken; de ogen zijn schuin naar 

beneden gericht, de mondhoeken naar beneden. Denk aan iets vrolijks, iets leuks – 

maar verander niets aan je mimiek. Lukt dat? 

 

Wat leer je van deze oefening? Je lichaamshouding en gezichtsuitdrukking zijn van in-

vloed op je emotionele stemming, en andersom. 

 

 

Microbreak 3:  Het krijtje op het schoolbord 

1. Ga op een stoel zitten, met ontspannen schouders, de rug recht en los van de leuning, 

de voeten plat op de grond, handen op de bovenbenen. 

2. Stel je voor dat er op je schouderkop horizontaal een krijtje zit gemonteerd. Vlak daar 

tegenaan staat een schoolbord. ‘Teken’ met het krijtje een mooie, grote, ronde cirkel op 

het bord. Hoe langzamer, hoe beter. 

3. Begin met je rechterschouder op te tillen. De rest van je lichaam is ontspannen, dus je 

linkerschouder hangt zwaar, je kaken zijn ontspannen enz. Trek dan je rechterschouder-

blad richting je wervelkolom. Laat dan je schouder loshangen, om vervolgens je borst-

spieren aan te spannen, waardoor je schouder naar voren komt. Zo maak je eerst een 

cirkel linksom en dan nog een rechtsom. Als je klaar bent, voel dan het verschil tussen je 

linker- en je rechterschouder. Teken vervolgens een cirkel met de de andere schouder. 

 

Deze oefening ontspant in 90 seconden de volledige schoudergordel. Wellicht kun je ook 

voelen dat de doorbloeding in je handen toeneemt.  

 

 

Bron: opleiding stresscounseling 
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Suiker 

Tegenwoordig gaat het maar over suiker. Dit komt omdat heel veel mensen te zwaar 

zijn, moe zijn en er heel veel welvaartsziekten zijn. Je leest het al; dat zijn dus ziekten 

door de welvaart. Teveel koolhydraten eten, teveel stress en te weinig bewegen. 

 

Suiker zit het overal in, er zijn zelfs suikers waarvan wij niet wisten dat ze in die voeding 

zaten! Vaak denken we dat het bij onszelf wel meevalt hoeveel suiker dat we binnen- 

krijgen.  

 

Dan hebben we nog de foodbloggers die dan ahornsiroop, honing of bijvoorbeeld ko-

kosbloemsuiker als “goed” verkopen. Maar, ons lichaam ziet dit gewoon als suiker. Ik 

heb hier een stuk over geschreven in het vrouwenblad  Libelle; hieronder het stukje. 

 

Als je de reclames mag geloven, staan de supermarkten vol met enkel 
gezonde producten. Kreten als ‘0% suiker’ en ‘boordevol vitaminen’ 
vliegen je om de oren. Wat klopt hiervan? 4 Voedingsdeskundigen 
vertellen welke ‘gezonde’ producten zij liever in het schap laten staan. 

Tussendoortjes 
“Waar ik in de supermarkt snel aan voorbij bloop, is het schap met de ‘ge-
zonde’ tussendoortjes. Koeken met termen als ‘gezond’, ‘100% natuurlijk’ of 
‘goed bezig!’ zijn vooral verdacht. Eén blik op het etiket en je weet genoeg: 
veel toegevoegde suiker. Het percentage suikers in deze koeken loopt al 
snel op tot zo’n 40% (40%!). Dan maar koeken op basis van gedroogd fruit? 
Helaas, ook geen goed idee voor je bloedsuikerspiegel: ook al komen de 
suikers uit fruit, het suikergehalte doet zeker niet onder voor de koeken met 
toegevoegde suiker.” 

Anne Marie Reuzenaar, orthomoleculair voedingsdeskundige  

 
Vitaminewater 
“Wat ziet er op het eerste oog gezond uit in de supermarkt, maar komt bij 
mij niet de keuken – of beter gezegd mijn lichaam – in? Ik loop door de su-
permarkt en zie genoeg in de schappen staan. Mineraalwater met een 
fruitsmaakje bijvoorbeeld. Klinkt goed, zou je zeggen. Water moeten we 
toch drinken, het liefst zo’n 2 liter per dag. En vitaminen hebben we ook 
nodig. Hoe mooi is dan deze combi! Ai, bij mij gaat het al kriebelen als ik 
die kleuren zie. Zou het echt zo gezond zijn als het klinkt? Even de 
ingrediëntenlijst bekijken. Toch al snel zo’n 6 klontjes per 500 ml. Toch 
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maar gewoon water drinken en 3 stuks fruit per dag eten. Of een lekker 
schijfje limoen of citroen in je water doen.” 

Astrid te Winkel, orthomoleculair therapeut  

 
Kokosbloesemsuiker 
“Ik gebruik geen kokosbloesemsuiker of andere ‘gezonde suikers’. Er wordt 
vaak gezegd dat bijvoorbeeld kokosbloesemsuiker veel gezonder is dan 
tafelsuiker. Maar deze soort bestaat ook voor het grootse gedeelte uit tafel-
suiker. Ook zou de GI (glycemische index) van deze suiker lager zijn dan 
van tafelsuiker (30-35 tegenover 60), waardoor de bloedsuikerspiegel lang-
zamer zou stijgen. Dit klopt helaas niet. Als mensen suikers eten, is het 
vooral belangrijk dat ze dit combineren met vezels en vetten, waardoor de 
suiker langzamer wordt opgenomen in je bloed. Maar vezels en vetten, die 
zitten niet in kokosbloesemsuiker. Er zit een kleine hoeveelheid vitaminen 
en mineralen in, dus dat wat betreft is het ‘beter’ dan gewone tafelsuiker, 
maar die hoeveelheid is toch echt wel heel klein. Ik gebruik ‘gezonde’ 
suikers net zoals gewone suiker: met mate. En nogmaals: combineer het 
dan met vetten en vezels om een bloedsuikerpiek te voorkomen. Liever eet 
ik 2 stuks fruit per dag. 
 
Angelien van den Heuvel, voedingsdeskundige, Angelien-
gezondheidscoach.nl 

 
Cruesli en mueslirepen 
“Op de voorkant van een verpakking staat vaak waarom een product 
gezond is. Bijvoorbeeld omdat er extra vitamines en vezels in zouden 
zitten. Helaas klopt er meestal vrijwel niets van. Toch nemen we het vaak 
voor waarheid aan. Cliënten die bij mij komen, denken vaak dat ze gezond 
bezig zijn door kant-en-klare cruesli uit de supermarkt te eten. Maar daar-
in zit erg veel suiker. Ook zijn de granen veelal bewerkt. Dat staat natuurlijk 
niet op de voorkant. En op de achterkant van de verpakking staan vaak 
zulke kleine lettertjes, dat je een leesbril op moet zetten om de ingrediën-
tenlijst te lezen! Ook mueslirepen hebben een gezond imago, maar de 
nootjes die erin zitten zijn vaak gebrand en er wordt honing en agavestroop 
gebruikt om ze zoet te maken. Dat klinkt gezonder dan suiker, maar het is 
en blijft suiker. De honing die wordt gebruikt in de voedselindustrie is ook 
niet te vergelijken met de honing die je bij de imker koopt.” 
 
Angelien van den Heuvel, voedingsdeskundige, Angelien-
gezondheidscoach.nl 

http://www.angelien-gezondheidscoach.nl/
http://www.angelien-gezondheidscoach.nl/
http://www.angelien-gezondheidscoach.nl/
http://www.angelien-gezondheidscoach.nl/
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Wat jammer is, is dat we zoet altijd lekker blijven vinden. Maar heel zoet of “chemisch”; 

eet dat niet meer! Suiker doet iets in onze hersenen. Het triggert het dopamine be-

loningsysteem; dan voelen wij ons goed en blij. Het begint al in borstvoeding, dat is zoet 

en in babyvoeding zit suiker. En we leren het aan. Voorbeeld: een kind valt. Het krijgt 

een kusje, een pleister en... een snoepje! Als volwassene troosten we ons ook met suiker 

om ons weer goed te voelen. Vaak zegt men, “verslaafd aan suiker”, maar vaak zijn het 

de combinaties . Als ik jou een bakje suikerklontjes voor zet, eet jij die niet op, maar een 

bakje M&M's lukt meestal wel. En als we moe zijn, nemen we ook iets met suiker! 

Waarom? Omdat suiker ons snel energie geeft. Als je mag kiezen tussen een stuk kom-

kommer of een roze koek, neem je echt wel de roze koek als je moe bent! Dit is 

genetisch bepaald. Dit zit nog in ons systeem vanuit de oertijd. Je eet energie (lees 

koolhydraten). Suiker om reserves te kweken voor als er schaarste komt. We reageren 

instinctief. Moe? De reactie is op zoek naar energie: suiker, snoep, of vet, zout en chips. 

Kijk, die oermensen hadden het maar makkelijk. Die hadden geen kast waar snoep lag. 

Zij aten alleen natuurlijke voeding wat er op dat moment was. Zij zorgden voor een 

voorraad met wat meer vet, als dat lukte, om de tijd van schaarste beter te overleven.  

 

Dikke mensen zijn normaal 
Zij leven in een abnormale wereld en reageren instinctief. Maar, er komt geen schaarste. 

Er is te veel; overal is eten. Het is lastig om te weerstaan. Ik was pas in een tankstation 

en daar ligt het vol met snoep en koek, dus daar langs lopen is een uitdaging. (Ik leef al 

wat langer zoveel als mogelijk suikervrij. En eet verzadigend, dus ik kan het beter 

weerstaan.) Ik kwam bij de kassa en de jongedame vraagt of ik een koek erbij wil. De is 

in de aanbieding voor 1 Euro. Ik zeg beleefd ‘nee’. Er staat nog een aanbieding naast: 2 

Snickers voor de prijs van 1. Wat een verleidingen; dan moet je wel sterk zijn... Ik ben 

niet moe of verdrietig of hongerig, dus ik kan het weerstaan. Maar ben je bijvoorbeeld 

moe, dan komt dat instinct en je lijf.  

Vele mensen hebben insulineresistentie. Dit is de voorloper van diabetici 2. Vroeger 

noemde men dit ouderdomssuiker maar tegenwoordig komt dit zelfs al voor bij 

kinderen. Dit heeft te maken met de bloedsuikerdip die komt na de bloedsuikerpiek. Dit 

komt door het eten van snelle koolhydraten (suikers) die de bloedglucosespiegel snel 

doen stijgen. Snelle koolhydraten zitten in suiker (ook vruchtensuikers), alcohol, gewone 

pasta, (wit)-brood en witte rijst. Met name de suikers in frisdranken en snoep zijn snelle 

energie-leveranciers die bij overmatig gebruik het lichaam kunnen overbelasten, met 

hypogly-kemie als gevolg. In deze 12 weken ga je leren gezond te eten met de juiste 

verhou-dingen. 
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Voorbeeld Anne 

Hoeveel suikerklontjes eet Anne per dag? Anne is 36 jaar, heeft 2 kinderen en werkt 24 

uur per week. 

 

Aantal suikerklontjes 37,5
Avondeten

Chicken tonight

per portie:      3,5

Rijst, kip, groente: 0

Bakje vanille yoghurt:        4

Avond

4 koekjes: 4,5

Glas appelsap                    5

En veel stress dat verhoogd nog 

eens de suikerspiegel!

Ontbijt

• Twee volkoren boterhammen       

met vlokken: 5,25

2 koppen koffie 

Tussendoor

• Eat natural reep:                        4

• Banaan: 

koffie 1

Lunch

• 2 volkoren boterhammen kaas:    1

• Ontbijtkoek:                               2

• Beker optimel: 1,5

Tussendoor

Kitkat  5

Koffie

Thee                                            1

 

 

 

Opdracht 5 

Hoeveel suikerklontjes eet/at jij per dag? Reken maar eens uit. Schrik jij hiervan? En ei-

genlijk krijg je nog meer suikers binnen, namelijk de natuurlijke suikers uit groenten, 

fruit en naturel zuivel. 
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Intermittent fasting   

Angelien, jij bent toch van het goed ontbijten? Ja, dat klopt. Ik zie vaak mensen hun ont-

bijt overslaan en dan ‘s avonds of tussendoor ter compensatie gaan eten. Dit gebeurt 

dan in ongezonde snaaimomenten. Ik zie liever een gezond ontbijt in de plaats. Maar, 

als de suikerverwerking niet goed gaat en er al insulineresistentie is (of op de loer ligt, en 

dat is bij heel veel mensen zo), dan ben ik er voorstander van om dit uit te proberen. 

Intermittent fasting gaan we deze week twee ochtenden doen. 

Let op: intermittent fasting is niet geschikt voor kinderen, zwangere vrouwen en 

vrouwen die borstvoeding geven, ouderen (afhankelijk van de gezondheid, maar zeg 

bijvoorbeeld vanaf 75jaar), personen met een laag gewicht en mensen die tegen een 

burn out aan zitten of een burn out hebben.   

 

Intermittent vasten betekent dat je tussen twee maaltijden minstens 18 uur niets eet. Je 

mag wel water of kruidenthee. Als je niet hoeft te werken, is het makkelijker. Eet niet 

later dan 19 uur je laatste maaltijd van de dag, sla de volgende dag het ontbijt over en 

eet pas weer met de lunch om 13 uur. Erbij sporten versterkt het effect. Doe een 30 

minuten training met hoge intensiteit, zoals dansen of krachttraining. Dit versterkt het 

resultaat. Dit is iets anders dan een detox (die ik ook begeleid). Je gaat dan vasten en 

tijdelijk bepaalde voedingsstoffen vermijden. Dat gebeurt met intermittent vasten 

stukken minder. Je gaat voelen en ervaren hoe jij en je lijf reageert als jij zoveel uur niks 

binnen krijgt. 

 

Waarvoor is intermittent fasting goed?  

Met intermittent vasten, reset je je hormonen. Vooral het hormoon leptine (deze 

bespreken we later in het 12-weken programma) dat wordt aangemaakt als we verza-

digd zijn en dat regelt dat je niet meer verder wil eten, wordt gereset. Eén dag inter-

mitterend vasten en aansluitend vooral veel groenten eten zoals salade, gewokte groen-

ten en groentesoep is al genoeg voor het opnieuw goed afstellen van het gevoel van ver-

zadiging. 

Wij gaan het doen om de insulinegevoeligheid van de cellen weer te vergroten en om 

het bloedsuikergehalte te verlagen. In klinische onderzoeken bij mensen ging het bloed-

suikergehalte omlaag met 3-6% en het insulinegehalte daalde tijdens vasten met 20-

31%. Uit onderzoek blijkt dat er een significante daling van insuline plaatsvindt en de 

insulinegevoeligheid omhoog gaat. Hormonen zorgen er bovendien voor dat opgeslagen 

lichaamsvet beschikbaar wordt voor verbranding. Intermittent fasting kan daarom be-

scherming bieden bij mensen die risico lopen op de ontwikkeling van diabetes type 2. 
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Verminderen van oxidatieve stress en ontstekingen 

Oxidatieve stress is een  belangrijke factor in het verouderingsproces en staat samen 

met laaggradige ontstekingen aan de basis van veel chronische aandoeningen en ver-

ouderen. Diverse onderzoeken tonen aan dat intermittent fasting het lichaam weer-

baarder maakt tegen oxidatieve stress. Daarnaast toont onderzoek aan dat intermittent 

fasting kan helpen bij het verlagen van de ontstekingsbelasting in het lichaam. 

Auto phagie afvalverwerking  

Tijdens het vasten gaan alle herstelprocessen in het lichaam in een hogere versnelling. 

De cellen ruimen de kapotte en niet-functionele eiwitten en eiwitresten op, die zich in de 

cellen hebben opgehoopt. Dat dit goed voor ons lijf is, staat vast. Er lopen nog veel on-

derzoeken die gaan aantonen dat het voor preventie voor hart-, hersen- en zenuwziek-

ten goed is. 

Het helpt bij afvallen  

Volgens een reviewonderzoek uit 2014 kan intermittent fasting zorgen voor een ge-

wichtsreductie. Ook neemt de middelomtrek af. Ervan uitgaande, dat de calorieën niet 

extra worden gegeten tijdens de tijden dat je mag eten (of de andere dagen). Een groot 

voordeel van deze sterke caloriecontrole, is dat men het hongergevoel anders gaat bele-

ven en minder snel in de verleiding komt te overeten. Het is duidelijk: die tijd eet je niet! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot volgende week! 
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