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DE GELUKKIGE ETER 
VOOR EEN 
RELAXTE RELATIE
MET ETEN

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige 
vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of 
enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Dit boek vormt de weerslag van het onderzoek en de ideeën van de auteur over diëten en 
voeding. Het is bedoeld als naslagwerk, niet als medische handleiding. De verstrekte 
informatie dient als hulp bij het nemen van afgewogen beslissingen over het eigen 
welzijn. Het is niet bruikbaar als vervanging van welke medische behandeling dan ook. 
Raadpleeg bij vragen of lichamelijke problemen een arts. De uitgever en auteur zijn niet 
aansprakelijk voor nadelige gevolgen die door gebruik van dit boek ontstaan.
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Eindelijk 
een relaxte 
relatie 
met eten!
Mijn hele leven lang ben ik onzeker geweest over mijn uiterlijk. 
Ik was als kind van het type studiebol (compleet met enorme 
jampotglazen, onhandig lijf en piekhaar dat alle kanten op stond). 
Eenmaal in de pubertijd vond ik mezelf te zwaar en was ik óf bezig 
met een dieet óf schoot ik extreem de andere kant op omdat het 
dieet me niet snel genoeg het gewenste resultaat gaf. 
Mijn grootste wens was om bij de mooie en populaire meiden van 
de klas te horen. Ik schoot dan ook van het ene uiterste in het 
andere. Helaas voor mij, hielp het allemaal niets. Wat ik ook deed,
ik bleef ontevreden met mijn looks en populair werd ik er ook niet 
van. Heel frustrerend en vooral vermoeiend ook. Ik weet niet 
hoeveel geld dit me allemaal heeft gekost aan boeken, pillen, 
poeders, repen en programma’s, en eerlijk gezegd wil ik dit ook niet 
weten. Ik vermoed dat je er een mooie auto van zou kunnen rijden... 



Na een half leven ‘op dieet’ en een haat-

liefdeverhouding met eten, kwam de dag 

dat ik ontdekte waarom ik altijd wel kon eten 

en waarom diëten voor mij niet werkten (ik 

werd altijd gek van de honger!): ik heb een 

heel gevoelige bloedsuikerspiegel. Daar 

kwam ik achter toen ik besloot om een tijdje 

de suiker te laten staan. Logisch dus dat het 

brooddieet, de shakes en de maaltijdrepen 

voor mij niet werkten: mijn lichaam reageert 

extreem op suikers. Ik veranderde mijn 

eetgewoonten, at meer eiwitten en groenten 

en minder brood, aardappelen en pasta. 

Snoep en koek gingen in de ban en werden 

vervangen door noten, blokjes kaas en af en 

toe een haring of een stukje vlees. Ineens 

had ik geen honger meer en begon ik af te 

vallen. Ik kreeg meer energie en voelde me 

stukken beter. Zo is de Sugarchallenge 

ontstaan, inmiddels het grootste suikervrije 

platform in Nederland. 

Toch was ik er nog niet met ‘alleen’ suikervrij 

eten. Het afkicken van de suikers was niet 

zo moeilijk, het afgekickt blijven wel. Dat 

hoorde ik ook van veel deelnemers aan 

het Sugarchallenge-programma. 

Er was dus meer aan de hand, en mijn 

zoektocht ging verder. Tijdens mijn ontdek-

kingsreis stuitte ik op de werking van het 

oerbrein en vooral: op de invloed van suikers 

en bewerkte producten op je oerbrein en de 

eetkeuzes die je maakt. Ik kan je vertellen: 

die is niet mis! Suikers en snelle koolhydraten 

kapen je oerbrein en zorgen ervoor dat je 

volledig de weg kwijtraakt als het gaat om 

een gezonde leefstijl. 

Ik ging steeds beter begrijpen wat de 

oorzaak is van de verstoorde en soms zelfs 

ongezonde relatie die zoveel mensen hebben 

met eten. Het heeft alles te maken met de 

invloed die onze westerse voedings- en 

leefstijl heeft op ons oerbrein en met het feit 

dat zo ongeveer alle diëten haaks staan op 

hoe onze oudste en diepste instincten 

functioneren. Logisch dat we ze niet 

volhouden en logisch dat zoveel mensen 

de wanhoop nabij zijn als het gaat om het 

bereiken en behouden van hun natuurlijke 

gewicht en een goede gezondheid. 

Dankzij alle ontdekkingen die ik de afgelopen 

jaren heb gedaan begrijp ik eindelijk hoe het 

werkt en daardoor heb ik mezelf na ruim 

dertig jaar kunnen bevrijden uit de cirkel 

van eindeloos diëten, terugvallen en weer 

opnieuw beginnen. Er is nu letterlijk rust in 

de bovenkamer, mijn oerbrein krijgt wat het 

nodig heeft en ondersteunt me om goed 

voor mezelf te zorgen.

Mijn onzekerheid over mijn uiterlijk is 

inmiddels ook verdwenen: ik heb besloten 

dat ik helemaal prima ben zoals ik ben. 

Inclusief die paar kilo extra. Zoals Goedele 

Liekens zo mooi zegt: ‘Waar vet zit, komen 

geen rimpels’ en dat ben ik met haar eens. 

Dit ben ik. Ik ben oké en ik ben mooi, net als 

ieder mens.  Bovendien: wat is er mis met 

een beetje vet? Vrouwen hebben een buikje 

en mannen hebben spieren, dat is de 

natuur!

Ik ben er echt van overtuigd dat de sleutel 

tot een goede gezondheid, blijvend natuur-

lijk gewicht en een relaxte relatie met 

voeding eerst en vooral is gelegen in de 

onvoorwaardelijke keuze om goed voor 

jezelf te zorgen. Dit kun je echter alleen 

doen wanneer je weet hoe het werkt met 

voeding in je lichaam en in je brein. Met die 

kennis kun je de interne communicatie in je 

lijf optimaliseren en de balans herstellen. 

Pas wanneer je begrijpt wat jouw lichaam 

nodig heeft en hoe jouw oerbrein omgaat 

met voeding, ben je in staat om jezelf 

optimaal te ondersteunen en kun je, net als 

ik, de stap maken naar het worden van een 

Gelukkige Eter. 

Geniet van de reis!

Carola

P.S. helaas kan ik je niet beloven dat je na 

het lezen van dit boek nooit meer een 

terugval zult hebben in je eetpatroon. Dat is 

ook niet erg, je bent en blijft tenslotte mens. 

Maar, als je alle stappen opvolgt, weet ik 

zeker dat je vorderingen gaat maken. 

Want doordat je weet hoe het werkt voor je 

oerbrein, en doordat je jouw omgeving en 

gewoonten anders zult gaan organiseren, 

neemt automatisch de kans op terugvallen 

af. Ik spreek uit ervaring!
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 Eindelijk een relaxte relatie met eten!   P. 5 

                         Deel 1 

Wat De Gelukkige Eter Weet
Waarom je donders goed weet hoe gezond eten werkt, 

maar het niet doet    P. 14

1.  En ze aten nog lang en gelukkig...   P. 17

Waar geen enkel dieet aan denkt  

Je relatie met eten is geen onenightstand. Die duurt je hele leven. Hoe het komt dat 

jouw goede eetvoornemens vaak al voor de lunchpauze sneuvelen…  

2.  De grote eetgeluksaboteur   P. 27

Waarschuwing: het is op elke hoek van de straat te koop! 

We zijn massaal verslaafd aan suiker. Hoe de maatschappelijk meest geaccepteerde drug 

aller tijden ervoor zorgt dat je keer op keer ‘vreemdgaat’ en waarom je relatie met eten 

stukken fijner wordt zonder.

3.  Morgen ga ik beginnen   P. 43 

Van knipperlichtrelatie naar een gelukkig eethuwelijk 

Gezonde wilskracht is een belangrijke factor voor een gelukkige eetrelatie. Hoe het komt dat 

bij zoveel mensen de wilskracht ‘kapot’ is en hoe je jouw wilskracht kunt repareren en 

versterken. 

4.  Kleinduimpje en de mammoettanker   P. 53

Nodig je oerbrein uit aan tafel   
Ons oerbrein, of instinct, beslist in 99% van alle gevallen wat we eten. 

Hoe het komt dat je best weet hoe het moet, maar vervolgens toch iets heel anders doet en 

wat je kunt doen om dit op te lossen.

 

5.  Ach, eentje kan best...   P. 69 

Wie is er aan het woord? 

Je brein bestaat uit ontelbare afdelingen met ieder een eigen behoefte en een eigen agenda. 

Ze manipuleren je, in jouw stem, met jouw woorden. Hoe je deze saboteurs herkent en

hoe je het beste met ze kunt praten. 

inhoud
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                        Deel 3

Wat De Gelukkige Eter Doet
Op weg naar een relaxte relatie met eten   P. 156

6.  Rust, Reinheid en Regelmaat   P. 159

Automatiseer zoveel mogelijk van je gezonde gewoonten   
Ons brein houdt niet van verrassingen. Het houdt van herhaling, efficiëntie en gemak. 

Hoe je gewoonten kunt creëren die ervoor zorgen dat je wilskracht-energie bespaart zodat 

je beter weerstand kunt bieden aan verleidingen.

7.  Aan de slag!   P. 173 

Stap voor stap naar een eetstructuur die werkt voor jou!  

De werking van je oerbrein kun je niet veranderen. Je zult het dus moeten verleiden 

tot ander gedrag. Dit doe je met een dijk van een plan. Zodat je oerbrein je gaat helpen en niet 

langer oude gedragspatronen afdraait.

 

                        Deel 4

Wat De Gelukkige Eter Kiest 
Handige hulpmiddelen en checklists   P. 190 

 Suikervervangingstabel   P. 192  
 Suikerschuilnamen   P. 194   

 Hoeveel eten heb je nodig?   P. 196   
 Gratis Gelukkige Eter Toolkit    P. 208

                        Overig
Over Carola   P. 210   

Referenties/bronvermelding   P. 214 

Dankwoord   P. 216     

Register   P. 218  

                        Deel 2

Wat De Gelukkige Eter Eet
De 5 voedingsbasics voor een gelukkige eetrelatie   P. 76

Voedingsbasic 1  De Gelukkige Eter kiest voor echte voeding   P. 79

Je lichaam houdt van kwaliteit  

Voeding kan je maken en breken. Alles heeft te maken met waar je voor kiest.

Hoe we dagelijks worden verleid om te eten en hoe je jouw eigen plan kunt trekken

 door de voedingsjungle. 

Voedingsbasic 2  De Gelukkige Eter doet niet aan diëten   P. 97 

Calorieën zijn iets heel anders dan voedingsstoffen    
Je oerbrein zet bij de minste of geringste dreiging van vetverlies alles op alles om dit te 

voorkomen. Waarom je beter kunt stoppen met calorieën tellen en diëten en hoe je jouw 

lichaam veel effectiever kunt helpen om haar natuurlijke gewicht te behalen en behouden. 

Voedingsbasic 3  De Gelukkige Eter eet wat haar lichaam nodig heeft   P. 113 

Van je lichaam vullen naar je lichaam voeden   

Je wordt wat je eet: voeding die je vandaag eet is morgen een stuk van je lichaam. Als je 

tenminste de juiste voedingsstoffen beschikbaar hebt. Wat je werkelijk nodig hebt en hoe je 

voeding voor je kunt laten werken in plaats van tegen je.

 

Voedingsbasic 4  De Gelukkige Eter eet zo zuiver mogelijk   P. 129 

Je lichaam is geen afvalcontainer  

Te veel opgeslagen gifstoffen maken je ziek en zorgen voor hardnekkige kilo’s. Hoe je ervoor 

kunt zorgen dat jouw lichaam minder tijd en energie verspilt aan het ontgiften en geen 

overtollig vet meer vasthoudt.

Voedingsbasic 5  De Gelukkige Eter eet relaxt   P. 145

Eet wanneer je ontspannen bent  

Onder stress neemt je oerbrein direct de leiding over waardoor je meer eet, minder goed 

verteert en ongezondere keuzes maakt. Hoe je relaxter kunt eten en wat je kunt doen om 

meer ontspanning in je leven te brengen. GRATIS
Gelukkige 
Eter 
Toolkit
  P. 208
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Recensies
Marjolein Dubbers
Oprichtster Energieke Vrouwen Academie 

en bestsellerauteur van het Energieke 

Vrouwen Voedingskompas

 Wat een waardevol boek is dit! En wat een 

fijne, toegankelijke schrijfstijl. Ik denk dat 

veel vrouwen zich herkennen in de 

persoonlijke ervaringen die Carola in dit 

boek deelt. Want: een relaxte relatie met 

eten, wie wil dat niet? Carola legt op een 

makkelijk toegankelijke manier uit hoe je 

brein omgaat met eten en hoe je jezelf 

kunt verlossen van onbeheersbare 

eetbuien. Een belangrijk boek voor 

iedereen die worstelt met de verslavende 

aspecten van onze voeding.

José Leeuwenkamp
Hoofdredacteur GezondNu 

en Lekker Gezond

 Eten is het lekkerste wat er is, maar ook 

gelijk het lastigste omdat je van alles 

‘eigenlijk’ niet mag eten (en elke keer toch 

die weegschaal ziet oplopen). Carola legt 

op een superleuke manier uit hoe je die 

enorme trek in lekkers stilt zonder dieet. 

‘Je relatie met eten is geen one-night-

stand. Die duurt je hele leven’. Een 

grappig én inhoudelijk boek over hoe je 

een leuke en lekkere relatie krijgt met eten 

en je lichaam. En ... geen dieetvoorschrif-

ten. Hèhè ...

Drs. Richard de Leth
Expert in preventieve 

leefstijlgeneeskunde en bestsellerauteur 

van de Oersterk-serie

 Carola laat krachtig zien hoe je van 

weerloze zoetekauw een bewuste 

genieter wordt. Gezondheid en genieten 

gaan alleen samen als je voor echte 

voeding in plaats van troosteloze vulling 

kiest. Carola geeft je de juiste kennis, 

schudt je wakker en laat je de schoonheid 

van het leven ervaren. Deze schoonheid 

zorgt ervoor dat je anders eet, denkt en 

leeft. Je transformeert vanzelf in een 

gelukkige eter.

Hanneke Hasselaar
Praktijk- en apothekersassistent en 

Suikerbalanscoach

 Dit boek geeft mij als voedingscoach 

ontzettend veel inzicht in de invloed van 

voeding op het gedrag en de gezondheid. 

Ons gedrag wordt gestuurd vanuit ons 

brein. Het verslavende effect van suikers, 

snelle koolhydraten en ander bewerkt 

voedsel op ons brein is enorm! Carola 

vertelt dit zeer verhelderend en het boek 

is doorspekt met vele herkenbare en 

humoristische vergelijkingen (je oerbrein 

is als een kikker!). Na het lezen van dit 

boek kun je meteen aan de slag in de 

praktijk om te gaan werken aan je 

gezondheid en een gezond gewicht! 

Rineke Dijkinga
Natuur- en orthomoleculair

geneeskundige en bestsellerauteur

 Nooit meer diëten maar (h)eerlijk eten. 

Dat is wat Carola op een duidelijke en 

begrijpelijke manier uitlegt in haar boek. 

We hebben simpelweg te weinig wils-

kracht voor de huidige ‘overload’ aan lege 

en suikerrijke voedingsmiddelen. Het laat 

ons moe en futloos achter op de bank en 

zorgt ervoor dat onze goede voornemens 

keer op keer in het slop raken en we van 

de weeromstuit maar weer gaan eten. Zo 

blijven we in de vicieuze cirkel van 

industrieel gemaksvoedsel. Ik denk dat ik 

de afgelopen 15 jaar in mijn praktijk dit 

verhaal wel duizenden keren gehoord 

heb. Maak het jezelf gemakkelijk: niet 

door strenge diëten, maar door over te 

stappen op echt, heerlijk en eerlijk 

voedsel. Als jij nog geen gelukkige eter 

bent dan hoop ik dat je dit boek omarmt 

en voeding de kans geeft die jij verdient. 

Uit liefde voor jezelf!

Jolanda Kortekaas
Gewichtsconsulent en voedingsfreak

 Eigenlijk weten we best wel wat gezond 

eten is, maar om dat in de praktijk ook te 

doen, is een ander verhaal! In De Gelukkige 

Eter leert Carola van Bemmelen je hoe je 

een relaxte relatie met voeding kunt 

krijgen. En dat is eigenlijk verrassend 

eenvoudig als je weet hoe je je brein 

nieuwe dingen kunt leren. Een supergaaf 

boek, dat ook nog eens heerlijk is om te 

lezen. Ik was er zo doorheen!

William Cortvriendt
Arts en auteur van onder meer 

Hoe word je 100? en Lichter

  Carola maakt in haar boek De Gelukkige 

Eter duidelijk dat gezonder eten niet 

betekent dat we minder zouden moeten 

eten, maar dat het antwoord juist ligt in 

anders en lekker eten uitgaande van 

natuurlijke ingrediënten. Dit boek is een 

aanrader voor iedereen die de eerste en 

meest belangrijke stap wil zetten op weg 

naar een gezonder leven.

Esther Nelemans
Huisarts

 Fijn om eindelijk eens de achtergrond te 

lezen en te ervaren van wat onder andere 

suiker met je lichaam doet, hoe je 

hormonen werken en wat voor effect dit 

heeft op wat voor persoon je bent. 

Geloofwaardig, goed bestudeerd, 

uitgebreid en vol met adviezen om je 

leven een nieuwe, gezondere wending te 

geven. Eens een keer wat anders dan alle 

bestaande boeken, zoals al eerder 

gezegd: heel fijn die diepgang en 

 treffende vergelijkingen. Ik ga ermee aan 

de slag.
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1
WAT DE GELUKKIGE ETER WEET
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En ze aten
nog lang en 
gelukkig… 
Hier in huis hebben we twee honden rondlopen: Odin, een grote zwarte 
bordercollie, en Teun, een kleine blonde Hollandse smous. De een is zwart 
met een beetje wit, de ander is blond. Zo verschillend als ze zijn in uiterlijk, 
zo verschillend zijn ze ook als eter: Teun eet alleen wanneer hij honger heeft 
en slaat regelmatig een maaltijd over. Ook eet hij lang niet alles wat je hem 
voorzet: het moet lekker zijn. Sommige dingen hoeft ie gewoon niet. 
Odin daarentegen eet alles wat los en vast zit. Zo hebben de kinderen hem 
weleens sla gevoerd en radijsjes. Maar ook komkommer en meloen zijn 
hap-slik-weg; en dan heb ik het nog niet gehad over kippenvoer, hooi, 
ontlasting uit de kattenbak en ontelbare hondenspeeltjes. Odin heeft altijd 
honger. Hij had niet voor niets de bijnaam Dikkie toen ik hem ophaalde bij 
de fokker. 

Waar Teun met kleine hapjes zijn vlees naar 

binnen werkt en alle tijd neemt om te eten 

(en stopt wanneer hij vol zit), is Odin in twee 

happen klaar. Hij kan blijven eten, het maakt 

niet uit hoe vol hij zit: alle borden gaan 

schoon leeg. Altijd. Het is duidelijk dat we bij 

Teun niet zo streng zijn als het gaat om 

hoeveel hij eet. Bij Odin zijn we dat echter 

wel: deze hond eet zichzelf dood als ie de 

kans krijgt. Dus krijgt hij iedere avond een 

vaste portie eten en verder niets. Soms valt 

er nog weleens iets ‘op de grond’, maar dat 

gebeurt echt alleen bij hoge uitzondering. 

En Odin? Die vindt het prima. Hij is inmid-

dels niet meer Dikkie, maar gewoon een 

gezonde en energieke hond. 

Wat geldt voor onze honden, geldt ook voor 

de leden van ons gezin. Mijn man is qua 

eetgedrag nog een klein beetje zoals Teun. 1
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 Je relatie met eten 
is geen onenightstand

Misschien heb je er nog nooit bij stilgestaan, 

maar jouw relatie met eten is een van de 

weinige relaties in je leven die zijn voor 

‘eeuwig en altijd’ oftewel: tot de dood jullie 

scheidt. Het is geen onenightstand die je 

zo weer kunt inruilen voor iets nieuws, iets 

leuks of iets spannends. Het is niet iets 

vrijblijvends waarvan je weg kunt lopen als 

het even niet wil. Je bent ermee getrouwd 

en dus is het af en toe hard werken om de 

boel leuk, gezellig en spannend te houden. 

Net als in iedere andere relatie werkt het 

alleen als je de moeite neemt om jouw 

partner te leren kennen en doorgronden. 

En als je je partner in zijn of haar waarde 

laat. Hetzelfde geldt ook voor jouw eetrelatie: 

pas wanneer je volledig van jezelf weet en 

erkent wat werkt voor jou en dit ook respec-

teert, heb je de sleutel tot een lange en 

gelukkige eetrelatie te pakken. 

De twee partners van 
jouw eetrelatie
In het geval van eten heb je feitelijk twee 

partners: je brein en je lichaam. Het verve-

lende is dat, zeker wanneer het gaat om 

eten, je brein heel andere prioriteiten heeft 

dan je lichaam. Waar jouw lichaam optimaal 

gevoed wil worden en heel blij wordt van 

onbewerkte, gezonde voeding, is je brein 

vooral op zoek naar genot, plezier en véél. 

Als het dan ook aan je brein ligt, staan er 

iedere dag veel hamburgers en pizza’s op 

het menu, met ijs en slagroom toe.

De grote uitdaging die we hier hebben, is 

dat je mensenbrein – het bewuste deel van 

je brein – donders goed weet dat groenten 

en onbewerkte voeding de beste keuze voor 

je zijn. Je mensenbrein is ook het deel van je 

brein dat alles heeft onthouden wat je hebt 

gelezen en geleerd in de waarschijnlijk 

tientallen boeken over gezondheid die je in 

je kast hebt staan. Je mensenbrein weet 

99% De eerste stap die je dan ook dient te zetten als je weer lang en gelukkig wilt 

kunnen eten, is niet het verzamelen van nog meer kennis over voeding, het volgen van 

het zoveelste dieet of het nog bewuster worden van waarom je eet. Dan blijf je 

focussen op die 1% en creëer je meer van hetzelfde. Veel slimmer is het om te 

ontdekken hoe je die 99% kunt beïnvloeden. 

Dit doe je door er aan de ene kant voor te 

zorgen dat jouw oerbrein zo min mogelijk de 

leiding neemt wanneer het gaat om jouw 

eetgedrag en aan de andere kant jouw 

oerbrein zodanig te gaan programmeren 

dat het automatisch de juiste acties start 

wanneer het wél ingrijpt. Enerzijds benut je 

de 1% invloed die jouw mensenbrein heeft 

zo effectief mogelijk, anderzijds ga je de 

99% invloed van je oerbrein herprogramme-

ren met nieuwe gewoonten die je lichaam 

en je gezondheid ondersteunen. 

 Het komt goed!
Veel mensen die ik spreek, dromen van een 

relaxte relatie met eten. Van alles kunnen 

eten, zoveel als ze willen en wanneer ze er 

zin in hebben. Ze denken dat ze daardoor 

gelukkig worden. Misschien is dat ook wel 

het eerste wat door jouw hoofd ging toen je 

de titel van dit boek zag: ‘Eindelijk een boek 

dat me leert hoe ik alles kan eten wat ik wil.’ 

Niets is minder waar, geloof me: alles 

kunnen eten wat je wilt, wanneer je wilt en 

zoveel als je wilt is hét recept voor het 

worden van een ongezonde en ongelukkige 

eter. Juist door maar alles te eten wat je wilt 

zorg je ervoor dat je oerbrein supersnel de 

leiding over jouw eetgedrag overneemt. Het 

gevolg is dat je, voordat je het weet, niets 

meer te vertellen hebt in jouw eigen keuken!

Hij is de enige die prima dingen kan laten 

staan en alleen eet wanneer hij honger 

heeft. De rest is meer zoals Odin: wij kunnen 

de hele dag wel eten. Als we de kans krijgen. 

Soms gebeurt dat ook. Zoals in vakanties of 

tijdens de feestdagen. Maar voor de rest van 

de tijd is het bij ons, zoals de kinderen het 

zeggen: bloedsaai en is er nooooooit iets 

lekkers te eten. Hmpf. Toch doen we het 

allemaal goed op deze manier van eten. 

We weten hoe ons brein ‘gestrikt’ is en we 

bieden het de hulp die het nodig heeft om 

niet totaal te verdwalen in de waanzin van 

onze huidige eetjungle. Dat geeft rust en 

voorkomt onnodige extra kilo’s en andere 

problemen.

dus prima hoe het werkt. Het brengt je 

alleen niet veel: je mensenbrein heeft het in 

slechts 1% van alle gevallen voor het 

zeggen. De overige 99% is je oerbrein aan 

het woord en dat schreeuwt om patat, taart 

en chocola. Tsja.

Alle diëten en voedingsadviezen die er zijn 

– maar ook stromingen als mindfulness – 

voeden je mensenbrein met bewustwording, 

kennis en feiten, maar negeren de enorme 

macht en kracht die je oerbrein heeft als het 

gaat om het nemen van beslissingen. Het 

gevolg is dat we vaak prima weten hoe het 

werkt en dat we ons ook redelijk bewust zijn 

van wat we doen (en waarom we het doen), 

maar dat het gewoonweg té vaak niet lukt om 

alle kennis en kunde over gezonde voeding in 

de praktijk te brengen.
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Wat is een 
Gelukkige Eter NIET? 
Ik zei het al: een Gelukkige Eter is niet 

iemand die kan eten wat ze wil, wanneer ze 

dat wil en hoeveel ze wil. Dat is waarschijn-

lijk wel je grote wens, maar geloof me, 

daarvan word je echt niet gelukkig. Sterker 

nog: waarschijnlijk is deze wens er al jouw 

hele leven verantwoordelijk voor dat je van 

het ene dieet naar het andere hobbelt. Of 

dat je een haat-liefdeverhouding hebt met 

eten.

Eten wat je wilt, hoeveel je wilt en wanneer 

je wilt is een natuurlijke behoefte en is 

helemaal oké in een natuurlijke omgeving, 

waar alleen die voeding beschikbaar is waar 

ons lichaam voor is gemaakt, die ons 

lichaam herkent en waarvan ons lichaam 

weet wat het ermee moet doen. Het is 

echter gevaarlijk in onze huidige maat-

schappij bomvol suikerrijke, bewerkte 

verleidingen die je aanzetten om veel te veel 

en veel te vaak te eten. Het gevolg daarvan 

is dat je, voordat je het weet, in een eindeloze 

spiraal terechtkomt waarin je leven volledig 

wordt beheerst door eten. 

Vergelijk het met de natuurlijke drang van een 

kind om buiten te spelen. In een veilige omgeving 

kan dat prima en kan het overal spelen, maar 

in een omgeving met bijvoorbeeld veel geweld 

of veel verkeer is het de taak en verantwoorde-

lijkheid van de ouders om die veilige omgeving 

te creëren en te bewaken. Exact dat is wat een 

Gelukkige Eter doet voor zichzelf! 

Wat is een 
Gelukkige Eter WEL?
Een Gelukkige Eter is iemand die weet en 

(heel belangrijk!) erkent hoe zijn of haar 

brein ‘tikt’ als het gaat om eten en die op 

basis van deze kennis voor zichzelf een 

veilige eetomgeving heeft gecreëerd. 

Doordat zij begrijpt hoe het brein omgaat 

met eten, weet zij wat wel en wat niet werkt 

als het gaat om het volhouden van gezonde 

eetgewoonten en een gezonde leefstijl. 

Vanuit die wetenschap ondersteunt zij 

zichzelf door middel van slimme gewoonten 

en eetstructuren. Samen met een aantal 

praktische basisregels zorgt dit ervoor dat 

zij minder wilskracht nodig heeft en daar-

door veel makkelijker weerstand kan bieden 

aan de sterke, vaak onbewuste, eet-impulsen 

van het oerbrein. 

Kortom een Gelukkige Eter heeft 

een relaxte relatie met eten doordat 

zij weet en volledig accepteert dat 

voor haar ‘alles kunnen eten, 

wanneer je dat wilt en hoeveel je wilt’ 

niet werkt. Zij eet volgens de principes 

van haar oerbrein en creëert daarmee 

rust en duidelijkheid voor zichzelf. 

Het is dus precies het omgekeerde van wat 

we altijd hebben gedacht. Door volledig te 

respecteren wat jouw ‘eetbeperkingen’ zijn 

en los te laten dat het mogelijk moet zijn om 

net als iedereen alles te kunnen eten, kun je 

jezelf eindelijk optimaal gaan ondersteunen. 

 Iedereen kan een 
Gelukkige Eter zijn!
Weet dat iedereen een Gelukkige Eter kan 

worden, ook jij! Het enige wat je hoeft te 

doen is te ontdekken hoe gelukkig jouw 

brein wordt van eten en vervolgens je te 

gaan houden aan de eetstructuur en 

eetregels die jouw breintype nodig heeft. 

Meer niet. 

Als het gaat om eten, kun je het brein in de 

basis indelen in drie verschillende groepen:

1.  Een minimaal 
verslavingsgevoelig brein
Wanneer jouw brein minimaal gevoelig is 

voor verslavingen, ben jij waarschijnlijk 

iemand die weet wanneer je moet stoppen 

met eten en daar ook totaal geen moeite 

mee heeft. Wellicht vergeet je soms zelfs 

gewoon om te eten. Voeding is voor jou 

functioneel, het is iets wat je nodig hebt om 

te kunnen functioneren, maar meer niet. 

Natuurlijk kun je genieten van lekker eten, 

maar het is niet je primaire doel in het leven. 

Misschien lees je dit boek uit pure interesse 

omdat je meer wilt weten over hoe ons 

brein functioneert als het gaat om eten. 

Of wellicht zoek je als professional meer 

verdieping in de begeleiding van je cliënten 

2.  Een gemiddeld 
verslavingsgevoelig brein
Wanneer jouw brein gemiddeld gevoelig is 

voor verslavingen, betekent dit dat je je 

afhankelijk van de omstandigheden meer of 

Rust en structuur Ook al heb je 

waarschijnlijk een behoorlijk relaxte relatie 

met voeding, toch kan De Gelukkige Eter 

je zeker verder helpen als het gaat om het 

creëren van meer rust en structuur in je 

eetgedrag. Hierdoor hoef je nog minder na 

te denken over en bezig te zijn met eten. 

Lees dus vooral verder en ontdek wat je 

nog kunt aanscherpen!

De discussie in je hoofd stopt, het schuld-

gevoel omdat je voor de zoveelste keer het 

zoveelste dieet niet hebt volgehouden stopt 

en de eeuwige behoefte aan eten zal ook 

minder worden. 

en heb je daarom dit boek aangeschaft. 

Helemaal prima! Weet in ieder geval dat jij 

behoort tot die (voor velen ontzettend 

benijdenswaardige) groep mensen die het 

prima in orde heeft wat betreft haar eetge-

drag. 
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minder zult laten gaan als het gaat om wat 

je eet en hoeveel je eet. Ben je in een 

‘slechte’ bui of onhandige omstandigheid, 

dan kun je je heel makkelijk laten gaan en 

eet je al snel te veel en ongezond. Maar als 

je je sterk voelt kun je prima nee zeggen. 

Waarschijnlijk is het voor jou na een periode 

van meer eten ook geen enkel probleem om 

even wat te minderen en de boel weer in 

balans te brengen. 

Het gevaar voor jou schuilt daarin dat je 

denkt dat je het onder controle hebt, maar 

dat je ongemerkt toch te vaak en te veel eet 

(ook gezonde voeding!). Hierdoor loop je het 

risico op ieder jaar een aantal hardnekkige 

kilo’s erbij die je vaak pas opmerkt als je 

weer toe bent aan een grotere kledingmaat. 

3.  Een hoog 
verslavingsgevoelig brein
Een hoog verslavingsgevoelig brein wordt 

heel eenvoudig gekaapt door suikers en 

snelle koolhydraten. Een koektrommel heb je 

niet nodig en als je een zak chips haalt moet 

ie ook in één keer leeg. Jouw brein is grenze-

loos en heeft altijd zin in iets lekkers – liefst 

zoet – en als het eenmaal begonnen is met 

eten, dan kan het moeilijk stoppen. 

Waarschijnlijk komt dat doordat de verzadi-

gingssignalen in je hersenen niet goed 

worden ontvangen. Dit kan genetisch 

bepaald zijn, maar kan ook worden veroor-

zaakt door een jarenlange verslaving aan eten 

of diëten. Een hoog verslavingsgevoelig brein 

heeft heel duidelijke regels en richtlijnen 

nodig. Af en toe suiker of andere bewerkte 

voeding eten gaat voor jou helaas niet 

werken. Simpel en eenvoudig omdat je brein 

daarna direct weer terugvalt in de behoefte 

aan meer, meer, meer. 

Ondanks de weerstand die je nu waarschijn-

lijk voelt, weet ik zeker dat je jezelf bevrijd 

gaat voelen wanneer je jouw brein gaat 

‘ontkoppelen’ van alle suikers en andere 

bewerkte voeding die het nu dagelijks 

binnenkrijgt en wanneer je gaat eten volgens 

strikte regels. Vrijwel zeker is een suikervrije 

leefstijl voor jou de sleutel waarmee je een 

einde kunt maken aan jouw haat-liefde-

 verhouding met eten. 

 Kan ik dan nooit
meer…
Geheid speelt nu de vraag door je hoofd: 

‘Kan ik dan nooit meer…’ Of ‘Mag ik dan 

helemaal niets meer eten?’. Uiteraard is het 

aan jou om dit te beslissen, maar zeker 

wanneer jouw brein hoog verslavingsge-

voelig is, heeft het behoefte aan een goede 

structuur en ondersteunende regels. Dat is 

de enige manier waarop je een relaxte 

relatie kunt krijgen met eten. Zeker als je 

een heel verleden van diëten achter de rug 

hebt, weet je dat dit klopt: waarschijnlijk 

ging het allemaal prima met je zolang je op 

dieet was, maar ging het helemaal verkeerd 

zodra je weer ‘de balans mocht opzoeken’. 

Toch?

Dit voelt nu misschien helemaal niet 

‘gelukkig’, maar realiseer je dan dat dit is 

wie jij bent. Dit is hoe jouw brein is gestrikt 

en dat kun je eenvoudigweg niet veranderen, 

dat heb je te respecteren. Van een hond 

kun je ook geen kat maken. Weet dat in die 

acceptatie voor jou de sleutel ligt tot een 

relaxte relatie met eten. Tot het bevrijden 

van jezelf uit de eindeloze eet-dieetspiraal. 

Van mij mag en kan je nog steeds alles 

doen, de vraag is alleen of het je dient en of 

het je helpt om jouw doel te bereiken: ik 

vermoed dat dit niet het geval is, je hebt 

immers niet voor niets dit boek gekocht.

Wanneer jouw brein niet in de hoogste 

verslavingsgevoeligheid valt, geniet dan 

zeker af en toe van alle verleidingen om je 

heen. Maar onthoud: doe dit slechts af en 

toe, kies voor het allerbeste en allerlekker-

ste, geniet er met volle teugen van en voel je 

vooral niet schuldig! Als je lichaam in balans 

is kan het dat namelijk prima hebben. 

Als jouw brein wel hoog verslavingsgevoelig 

is, dan is het zeker oppassen geblazen met 

de suikers en snelle koolhydraten. Eigenlijk 

is het dan het beste om ze voor altijd te laten 

staan. Maar omdat dit in de huidige maat-

schappij natuurlijk heel lastig is, is het 

reëler om ervoor te zorgen dat je eerst jouw 

nieuwe leefstijl goed implementeert en dan 

eventueel beslist of en in welke situaties je 

nog meedoet met de suikers en snelle 

koolhydraten. 

Test hoe verslavingsgevoelig jouw brein is! Wil je weten tot welk type jij behoort? 

Op de website (de-gelukkige-eter.nl) doe je een test waarmee je kunt 

ontdekken hoe gelukkig jouw brein wordt van suikers en bewerkte voedingsmiddelen. 

Gelukkige eters weten en respecteren 

wat hun brein nodig heeft. Ze zijn liefdevolle en 

consequente ouders voor zichzelf die zorgen 

voor de benodigde veiligheid waarbinnen hun 

brein kan bewegen. 

Mijn advies aan jou is om de 

stappen voor het worden van een Gelukkige 

Eter te doorlopen en hieruit de voor jou 

relevante gewoonten over te nemen. 

Misschien neem je niet alles over, maar 

door het structureren van jouw eetgedrag 

creëer je rust in je hoofd en voorkom je dat 

je jezelf mee laat slepen door de omstan-

digheden of de bui waarin je bent. 

Bovendien kost het je veel minder moeite 

om op jouw gezonde gewicht te blijven. 
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Checklist

  Je relatie met eten is geen onenightstand. Je bent ermee getrouwd en dus kun je het 

maar beter leuk, gezellig en spannend houden.

  In het geval van eten heb je feitelijk twee partners: je brein en je lichaam en 

 ongelukkigerwijs hebben ze allebei heel andere ‘eetprioriteiten’. 

  Je mensenbrein weet prima wat gezond is. Maar als het gaat om wat je eet, heeft je 

mensenbrein het in slechts 1% van alle gevallen voor het zeggen. De overige 99% is je 

oerbrein aan het woord en dat houdt van pizza en patat (liefst zoveel mogelijk).

  Alle diëten en voedingsadviezen die er zijn, maar ook stromingen als mindfulness, 

negeren de enorme macht en kracht die je oerbrein heeft als het gaat om het nemen 

van beslissingen. 

  Langdurig succes kun je alleen behalen wanneer je de 1% invloed van jouw mensen-

brein zo effectief mogelijk benut en tegelijkertijd de 99% invloed van je oerbrein gaat 

herprogrammeren met nieuwe gewoonten die je lichaam en gezondheid ondersteunen. 

  Om een Gelukkige Eter te worden hoef je alleen maar te ontdekken hoe jouw brein 

 ‘tikt’ als het gaat om eten en vervolgens je te houden aan de eetstructuur en 

 eetregels die jouw breintype nodig heeft. 

  Er zijn drie breintypes wat betreft eten:

  Een minimaal verslavingsgevoelig brein (je vergeet te eten)

  Een gemiddeld verslavingsgevoelig brein (je eet met de situatie mee)

  Een hoog verslavingsgevoelig brein (jouw leven draait om eten) 

 

OP 
DE-GELUKKIGE-ETER.NL 

KUN JE GRATIS TESTEN 
WELK BREINTYPE 

JIJ HEBT.
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De 
grote 
eetgeluk-
saboteur
Om je maar gelijk een hart onder de riem te steken: mijn brein is hoog 
verslavingsgevoelig. Oftewel: het is gek op eten! Dat betekent dat geen 
snoeppot en koektrommel veilig is als ik in de buurt ben. Het betekent 
ook dat ieder dieet dat ik volg gedoemd is te mislukken, om de 
doodeenvoudige reden dat ik me niet kan beheersen zodra er zoetigheid 
in de buurt is. Vroeg of laat wil ik het dan toch eten. 

Zolang ik me kan herinneren ben ik gek 

geweest op zoet. Het begon al heel jong 

met de droppot op mijn slaapkamer. Iedere 

week haalde ik van mijn zakgeld een half 

pond drop bij de drogist op de hoek. Vooral 

kokindjes en Engelse drop waren mijn 

favorieten. Later kwamen daar allerlei 

snoepvarianten bij, zoals perziken en zoute 

haringen, maar ook de zwart-witstaafjes en 

heksenballen (die grote zoute ballen) gingen 

steevast in de wekelijkse dropzak. Het halve 

pond werd een pond en tegen de tijd dat ik 

op kamers ging werd dit flink uitgebreid met 

roze koeken, bokkenpootjes en appelkoeken. 

In de tentamentijd werd de hoeveelheid zoet 

meer dan verdubbeld onder het mom dat 

mijn hersenen veel suikers nodig hadden 

om alles goed te kunnen onthouden. Dat 

dacht ik toen overigens écht (!). Op mijn 

bureau lag dan altijd een enorme berg zoet 

zodat ik tijdens het leren gelijk kon putten uit 

nieuwe energie. 

Toen ik begon met werken, had ik samen 

met mijn collega altijd een goed gevulde 

koektrommel op het bureau staan. Het idee 

was dat iedereen dan gezellig bij ons een 

koekje kon komen eten (wat ook best 2
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regelmatig gebeurde), maar het merendeel 

van de koekjes belandde toch echt in mijn 

maag. Daarbij dronk ik dan liters jus 

d’orange, voor de broodnodige vitaminen. 

En wederom dacht ik oprecht dat ik heel 

gezond bezig was. Toch was ik altijd moe 

en had ik regelmatig last van aanvallen van 

duizeligheid en: wat voor dieet ik ook 

probeerde, ik viel geen grammetje af. Als ik 

toen had geweten wat ik nu weet, was me 

een hoop gedoe en frustratie bespaard 

gebleven. 

Mijn oma en al haar zussen zijn overleden 

aan diabetes en ook ik heb last van een 

gevoelige bloedsuikerspiegel. Dat wist ik 

toen nog niet, maar inmiddels is me dat 

helemaal duidelijk. Dat betekent dat mijn 

lichaam extreem reageert na het eten van 

een klein beetje suiker of voeding die zich in 

mijn lichaam gedraagt als suiker (zoals 

aardappelen, brood, pasta en rijst). De 

reactie varieert van enorme honger en een 

dip in mijn energie tot duizelingen en (in het 

meest extreme geval) hartkloppingen. Dit 

verklaart ook waarom ik me vroeger na het 

zondagse ontbijt met broodjes, hagelslag, 

jam en jus d’orange altijd zo beroerd voelde 

en echt niet meer vooruit te branden was 

(ik was een brave puber, dus aan het 

stappen, laat naar bed gaan en de alcohol 

kon het niet liggen). 

Voor mij is een leefstijl met respect voor 

suiker inmiddels een tweede natuur 

geworden. Natuurlijk eet ik af en toe nog 

wel suiker, maar ik probeer dit echt tot een 

minimum te beperken. Ik voel me zoveel 

beter zónder, dat ik er vaak bewust voor kies 

om de suikers en snelle koolhydraten te 

laten staan. Het is het rotgevoel achteraf 

vaak gewoon niet meer waard. Zonder 

suiker ben ik helderder in mijn hoofd, heb 

ik meer energie en voel ik me op de een of 

andere manier veel frisser en sterker van-

binnen. Daar komt bij dat ik er een leuker 

mens van word: het eten van suiker zorgt 

er bij mij namelijk voor dat ik een heel kort 

lontje krijg. Dus ook de mensen om me 

heen zien me graag zo suikervrij mogelijk. 

 We zijn massaal 
verslaafd aan suiker

Gelukkig is steeds algemener bekend dat 

suiker, net als alcohol en sigaretten, niet 

gezond is voor ons lichaam. Naast natuurlijk 

de nodige gevaren die het heeft voor je 

gezondheid, kan het ook zorgen voor 

extreme verslavingsreacties in je brein, 

waardoor je er steeds meer van wilt hebben 

en het steeds lastiger wordt om ervan af te 

blijven. 

Misschien wel 
het allerbelangrijkste

Suiker zorgt ervoor dat de 1% ‘gezond 

verstand’ die je nog hebt als het gaat 

om het maken van voedingskeuzes 

gereduceerd wordt tot vrijwel nul. 

Met andere woorden: suiker zorgt 

ervoor dat je oerbrein binnen no time 

stevig achter het stuur zit van jouw 

eetgedrag en dat je alles doet wat je 

niet wilt, maar jezelf niet kunt stoppen. 

Zeker als je een brein hebt dat gemiddeld of 

hoog verslavingsgevoelig is, is het dan ook 

belangrijk om ver uit de buurt te blijven van 

suiker en bewerkte voeding. 

Suiker zit in 85% van 
alle producten
Het grote probleem met suiker is dat het in 

ruim 85% van alle producten in de super-

markt is te vinden. Ook als je ervoor kiest 

om het niet te eten, is er dus bijna geen 

ontkomen aan. Het is zelfs toegevoegd aan 

op het oog gezonde producten zoals 

potgroenten, veel soorten diepvriesgroenten, 

bak- en braadboters, vlees en kinderprakjes 

in pot. Suiker zorgt er namelijk voor dat 

producten langer houdbaar zijn, er mooier 

en lekkerder uit blijven zien (een potje 

rodekool zonder suiker verkleurt al snel van 

rozerood naar bruin) en lekkerder smaken 

zodat je er meer van wilt. Het is een hele 

goedkope vulstof en wordt daarom listig 

gebruikt. 

Begrijp me goed: hoewel je absoluut geen 

suiker nodig hebt, is af en toe een beetje 

suiker voor je lichaam echt geen probleem. 

Als jouw lijf goed in balans is, én als jouw 

brein minimaal verslavingsgevoelig is, dan 

kan het dat prima hebben. Echter, de 

abnormale hoeveelheden die we momen-

teel per dag binnenkrijgen zorgen voor een 

enorme overbelasting van je lijf en je brein. 

Het put je lichaamsvoorraden met aanwezige 

vitamines, mineralen en andere belangrijke 

grondstoffen uit en je brein wordt er zo wild 

van dat het niet meer voor rede vatbaar is en 

tekeer zal gaan als een olifant in een 

porseleinkast. Dit kun je natuurlijk prachtig 

zien bij kleine kinderen na afloop van de 

gemiddelde kinderverjaardag. 

Wist je dit Rond 1800 aten we ongeveer 500 suikerklontjes per jaar. Dit komt 

neer op 1,5 suikerklontje per dag. Inmiddels eten we per jaar 14.600 suikerklontjes; 

dat komt neer op 40 suikerklontjes per dag!  En dan heb ik het alleen nog maar over 

toegevoegde suikers. Als je daar alle producten die zich in je lichaam gedragen als 

suiker (zoals aardappelen, pasta, brood, rijst en witmeelproducten) bij optelt kun je dit 

getal zeker verdubbelen.  
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 De gevolgen van onze 
suikerverslaving

Suiker is een maatschappelijke drug. Waar 

voor andere drugs en verslavingen geldt dat 

je eraf moet blijven (denk aan harddrugs, 

sigaretten en alcohol), geldt bij suiker juist 

het tegenovergestelde. Het is op elke hoek 

van de straat te koop en als je bewust kiest 

voor een suikervrije of suikerbewuste 

leefstijl dien je constant verantwoording af 

te leggen. Grote kans dat je dan maar al te 

vaak te horen krijgt dat een beetje suiker 

toch echt geen kwaad kan en dat je het 

vooral niet moet overdrijven. Het moet 

tenslotte wel leuk blijven, toch? Dat we 

langzaam steeds zieker en dikker worden 

vanwege onze consumptie van suikers en 

snelle koolhydraten wordt voor het gemak 

maar even vergeten. Het gaat er eerst en 

vooral om dat het ‘gezellig’ blijft. 

Als je suiker eet, gooi je niet alleen de 

balans in je lichaam in de war, ook in je 

hersenen trigger je allerlei reacties die op de 

lange termijn behoorlijke effecten hebben 

op je gezondheid en je relatie met voeding. 

Hierbij kun je denken aan migraine, hoge 

bloeddruk, een te hoog cholesterolgehalte, 

hart- en vaatziekten, slapeloosheid, overge-

wicht, vermoeidheid, diabetes en breinziek-

ten als dementie en depressie. Hoe lekker 

het dus ook is, voorzichtigheid is echt 

geboden bij het eten en drinken van suiker 

en zoetstoffen. Zeker wanneer jouw hersenen 

gemiddeld of hoog verslavingsgevoelig zijn. 

Ons lichaam vindt 
bewerkte suikers irritant
Suiker is energie voor je lichaam. Het is de 

hoofdbrandstof voor je hersenen en spieren, 

en ook je cellen nemen energie op in de vorm 

van glucose. In tegenstelling tot wat vaak 

wordt gedacht, heeft ons lichaam absoluut 

geen bewerkte of toegevoegde suikers 

nodig: het kan prima zelf suikers maken uit 

gezonde koolhydraten in de vorm van 

groenten, knollen, fruit en – in mindere mate 

– peulvruchten. Ook uit eiwitten en vetten 

kan het de benodigde brandstof halen voor 

je hersenen en spieren. Toegevoegde 

suikers en snelle koolhydraten zijn dus voor 

je lichaam eerder irritant dan prettig omdat 

ze naast energie totaal geen voedingsstof-

fen leveren. Je kunt ze zien als bezoek dat 

de koelkast en voorraadkasten leegeet en 

geen cadeautje meeneemt voor de gast-

vrouw. Je lichaam heeft er helemaal niets 

aan en wordt er uiteindelijk doodmoe van.

Het belang van 
een gezonde 
bloedsuikerspiegel
Suiker zorgt ervoor dat je bloedsuikerspiegel 

uit balans raakt. Je bloedsuikerspiegel is 

voor je lichaam een belangrijke graadmeter 

voor heel veel lichaamsprocessen. Zodra 

het uit balans raakt, gaan in je lichaam de 

alarmbellen rinkelen en neemt je oerbrein 

(je weet wel, die 99%) meteen de regie over. 

Het gevolg is dat je niet meer helder kunt 

nadenken over de eetkeuzes die je op dat 

moment maakt. Alles wat je weet over 

gezonde voeding en bewust eten wordt op 

dat moment keihard van tafel geveegd: voor 

je lichaam is dit een panieksituatie en dus 

neemt je instinct de leiding.

Als je eet, het maakt niet uit wat, heeft dat 

effect op je bloedsuikerspiegel. 

Hoe meer suikers je eet, hoe 

sneller je bloedsuikerspiegel 

zal stijgen. Met name de snelle 

stijgingen die worden veroor-

zaakt door het eten van grote 

hoeveelheden suikers en 

snelle koolhydraten, maar ook 

bijvoorbeeld door stress, zijn 

funest voor je lichaam en je 

brein: doordat er ineens veel 

suikers in het bloed komen, 

krijgt je brein een overschot 

aan brandstof te verwerken. 

Dit ervaar je meestal als een 

energieboost. Helaas voor jou 

zijn suikers als brandstof te 

vergelijken met een steekvlam. 

De energie zal dus snel verdwijnen en 

plaatsmaken voor een enorme dip: je wordt 

moe en kunt niet meer helder nadenken. 

Maar geen nood: je oerbrein zorgt er wel 

voor dat je snel iets nieuws gaat eten. Exact 

dát maakt het zo ontzettend moeilijk om 

gezonde eetgewoonten langdurig vol te 

houden. Er is namelijk altijd wel stress en 

het is haast onmogelijk om te ontkomen 

aan bewerkte en suikerrijke producten.

100% Suikervrij Wat suiker allemaal doet in 

je lichaam en hoe je kunt minderen met het eten 

van suiker beschrijf ik uitgebreid in mijn boek 

100% Suikervrij in 30 dagen. Mocht je willen 

stoppen of minderen met de suikers in jouw 

leven, dan bevat dit boek heel veel waardevolle 

informatie voor je.

Belangrijk Heel belangrijk om te weten is dat jij 

bent zoals je bloedsuikerspiegel is. In je gedrag, in je 

leven. Nog belangrijker om te weten is dat de 

1% zeggenschap die jouw mensenbrein heeft, alleen 

maar werkt wanneer je bloedsuikerspiegel goed in 

balans is. Een gezonde bloedsuikerspiegel is dan ook 

dé basisvoorwaarde voor een relaxte relatie met eten. 

Het zorgt ervoor dat alles in je lichaam lekker loopt. 

Je ervaart veel meer innerlijke rust, je bent goed in 

verbinding met jezelf en je voelt je lekker. 

Je kunt zonder moeite gezonde keuzes maken, je 

bent blij en hebt een gezonde energie. Kortom: je zit 

lekker in je vel. 
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1.  De Dopamineval:
het maakt verslaafd

Suiker is extreem belonend voor de herse-

nen en zorgt voor vrijgave van dopamine 

vanuit de nucleus accumbens, het deel van 

de hersenen dat gaat over plezier, beloning 

en genot. Ook verliefd zijn huist in dit deel 

van de hersenen. Dopamine is verantwoor-

delijk voor ‘zoekgedrag’ en is heel erg naar 

buiten gericht. Het zorgt ervoor dat je 

dingen wilt doen, het brengt je in actie en 

motiveert je om de wijde wereld in te 

trekken. 

Vrijwel alles wat plezier geeft, volgt de weg 

van dopamine. Het maakt je actief en onder-

nemend. Het fijne gevoel dat je krijgt van 

dopamine ontstaat wanneer het wordt 

gekoppeld aan een dopaminereceptor in je 

hersenen. Die wordt daar blij van en dat 

geeft het beloningsgevoel. De hoeveelheid 

receptoren (je kunt een receptor zien als 

een soort ontvanger op een cel) waaraan 

wordt gekoppeld bepaalt de intensiteit van 

de beloning. Hoe meer receptoren (of 

ontvangers) je beschikbaar hebt, des te beter 

de ontvangst is van het beloningssignaal, 

dat wordt afgegeven in de vorm van een fijn 

gevoel. In dat geval heb je dus aan een klein 

beetje dopamine voldoende voor het 

ervaren van een goede beloningsreactie. 

Omgekeerd geldt natuurlijk hetzelfde: hoe 

minder dopaminereceptoren je beschikbaar 

hebt, hoe meer dopamine je nodig hebt 

voor een goede beloningsreactie. Er zijn 

minder ‘antennes’ beschikbaar die het 

dopaminesignaal kunnen oppikken. 

Dopamine zorgt ervoor dat je je goed voelt. 

Dankzij de afgifte van dopamine, maakt je 

oerbrein pijlsnel de koppeling: ‘bewerkt en 

suikerrijk eten zorgt voor een goed gevoel’. 

Dus is je oerbrein 24/7 alert op belonende 

voeding. Daarom is het zo lastig om 

suikerrijke en bewerkte voeding te weer-

staan. Je oerbrein weet namelijk dat dit 

een heerlijk gevoel geeft. Zeker wanneer je 

moe bent, stress hebt, verdrietig bent of

je verveelt, denkt je oerbrein dat dit de 

oplossing is en zal het je aanzetten om 

vooral nog een stukje chocola te nemen. 

Wat je oerbrein niet weet, is dat je hersenen 

niet zijn gemaakt voor de enorme hoeveel-

heden dopamine die worden vrijgegeven 

door het eten en drinken van bewerkt 

voedsel. 

Hoe meer suikerrijke en bewerkte voeding je 

eet, des te meer het lichaam de dopamine-

receptoren zal beschermen door ze af te 

sluiten voor het bombardement aan suikers 

dat dit met zich meebrengt: je wordt 

Je hebt dopamine nodig om in actie te 

komen, maar van een teveel aan dopamine 

word je agressief en paranoïde. Doordat je 

hersenen besluiten om dopaminereceptoren 

af te sluiten, kan het uiteindelijk zelfs leiden 

tot depressiviteit. Het gaat bij dopamine 

(zoals bij eigenlijk alles) dus echt om een 

goede balans. Als je overgewicht hebt, is de 

balans vaak al wat doorgeslagen. Met name 

stress en eten kunnen je dan nog verder uit 

balans brengen.

 Suiker ‘vangt’
je hersenen 
op een aantal manieren:

dopamineresistent. Dat zorgt ervoor dat je 

steeds meer nodig hebt voor het ervaren 

van hetzelfde fijne gevoel: je raakt verslaafd 

aan de triggers die jou die beloning geven. 

De hoeveelheid dopaminereceptoren die je beschikbaar hebt, 

is genetisch bepaald, maar het functioneren van deze receptoren heb je zelf voor een 

groot deel in de hand. Dat heeft te maken met de mate waarin je jouw receptoren 

blootstelt aan belonende prikkels. Heb je dus genetisch gezien weinig 

dopaminereceptoren, dan heb je waarschijnlijk meer behoefte aan prikkels die een 

beloning geven en is de kans groot dat je hersenen verslavingsgevoeliger zijn. Maar 

ook: geef je jouw hersenen te veel beloningsprikkels, dan zal het de werking van je 

dopaminereceptoren verminderen. In dat geval heb je ook meer prikkels nodig voor 

hetzelfde resultaat en ook dat kan leiden tot verslavingsgedrag. Wanneer je hersenen 

het beschikbare aantal dopaminereceptoren vermindert, kan dat er uiteindelijk voor 

zorgen dat je heel veel belonend voedsel of een andere verslavende stof nodig hebt 

om je überhaupt normaal te kunnen voelen. 
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2.  De Insulineval: 
het maakt vergeetachtig 
en dom

Wanneer je suiker eet, maakt je lichaam 

insuline aan. Die zorgt ervoor dat de bloed-

suikers worden opgenomen in je cellen. 

Insuline doet drie dingen:

 Het vult alle reservesuikers in het 

lichaam aan in de vorm van glycogeen.

 Het zorgt ervoor dat de cellen suikers 

opnemen voor verbranding in de vorm 

van glucose.

 Het slaat een teveel aan suikers op in de 

vetcellen in de vorm van triglyceriden.

Insuline is dus primair een hormoon dat 

ervoor zorgt dat de energie die je lichaam 

inkomt op een goede manier wordt ver-

deeld. Je zou het kunnen vergelijken met 

een bankmedewerker die ervoor zorgt dat 

het geld goed wordt besteed en dat er 

voldoende wordt gespaard in het noodpotje 

(je vetcellen). 

Je lichaam ziet suikers als geld. Wanneer je 

dus veel suikers eet, of voeding die zich in je 

lichaam gedraagt als suiker, zal je lichaam 

meer bankmedewerkers (insuline) nodig 

hebben om ervoor te zorgen dat dit geld 

(de glucose) goed wordt verdeeld en veilig 

in de cellen wordt gebracht. 

De toegang tot de cellen wordt in dit geval 

geregeld door middel van insulinerecepto-

ren, dit zijn de deuren waardoor de glucose 

in de cel wordt gebracht. Voor deze insuline-

receptoren geldt hetzelfde als voor de 

dopaminereceptoren: ze zijn gemaakt voor 

het verwerken van kleine hoeveelheden 

insuline. Een chronisch overschot aan 

insuline (dus te veel bankmedewerkers die 

op de deur blijven slaan) zorgt ervoor dat ze 

beschadigen. Om die reden zal je lichaam 

ook hier uiteindelijk een deel van de 

insulinereceptoren afsluiten: je wordt 

insulineresistent. Dit geldt niet alleen voor je 

lichaam, maar ook voor je hersenen: door 

deze actie zullen je hersencellen verminderd 

suiker kunnen opnemen. Het zit nog wel in 

de bloedbaan, maar de opnamecapaciteit 

van de cellen is flink teruggebracht doordat 

er veel minder receptoren actief zijn. Je kunt 

dit vergelijken met een goed gevulde 

koelkast waar een groot slot omheen zit: 

het eten is er wel, maar je kunt er niet bij. 

Het gevolg hiervan is dat de hersenen niet 

de brandstof krijgen die ze nodig hebben en 

daardoor kun je last krijgen van vergeetach-

tigheid, dips en volgens onderzoek in 

extreme gevallen zelfs alzheimer. Daarnaast 

zet het de leptineval in gang…

3.  De Leptineval:
het maakt 
onverzadigbaar

Leptine is een hormoon dat een belangrijke 

rol speelt in je natuurlijke vetregulatiesys-

teem. Het wordt aangemaakt in je vetcellen 

en speelt een belangrijke rol in veel lichaams-

processen. Hierbij kun je denken aan het 

dag- en nachtritme, de regulering van de 

stofwisseling, de werking van de schildklier, 

je libido en je energie. Daarnaast is leptine 

verantwoordelijk voor de afbraak van 

vetweefsel en bestuurt het je honger- en 

verzadigingscentrum door het aan of uit 

te schakelen. Bij een gezond percentage 

vetweefsel wordt het verzadigingscentrum 

aangezet, bij weinig vetweefsel of juist heel 

veel vetweefsel wordt het hongercentrum 

aangezet.

Leptine communiceert met de hypotha-

lamus, de centrale regelkamer in je herse-

nen. Hier worden alle signalen vanbinnen 

en buiten je lichaam opgevangen en 

omgezet in acties. De hypothalamus heeft 

de leiding over veel vitale functies in je 

lichaam. Zo regelt het de afgifte van 

hormonen die te maken hebben met een 

gezond gewicht en voortplanting. Ook 

bestuurt het je honger- en verzadigingscen-

trum, je zin in seks, dorst, energie, slaap en 

bioritme. In de hypothalamus bevinden zich 

heel veel leptinereceptoren. 

Afhankelijk van de hoeveelheid 

leptine in je bloed kan de hypo-

thalamus daardoor exact 

meten hoeveel vet er in je 

lichaam beschikbaar is als 

energie.  

Wanneer het leptineniveau in je bloed daalt, 

krijg je honger. Wanneer het leptineniveau in 

je bloed hoog genoeg is, stopt je hongerge-

voel. Zodra je dus te weinig leptine hebt, of 

wanneer het leptinesignaal in je hersenen 

niet goed doorkomt, word je hongerig. 

Hierdoor krijg je de situatie dat je weet dat je 

hebt gegeten en dat je hersenen je ondanks 

het feit dat je weet en voelt dat je vol zit, 

blijven vertellen dat je moet eten. Dit signaal 

is vaak zo sterk dat je er geen weerstand 

aan kunt bieden. Geloof me: dit is absoluut 

geen eetprobleem, maar ‘gewoon’ een 

verstoring in de chemie van je hersenen 

die wordt veroorzaakt door alle bewerkte 

voeding en suikers die we dagelijks eten. 

Bewerkte voeding en suikers zorgen 

voor een verhoogde afgifte van insuline en die blokkeert 

de leptinesignalen bij de hersenstam. Exact dát is de 

plaats waarvandaan ons oerbrein – de 99% van onze 

acties die we niet kunnen beïnvloeden – functioneert. Je 

hypothalamus, die deel uitmaakt van je oerbrein, denkt 

dus dat er hongersnood heerst en zal je blijven 

aanzetten om te eten. Daarnaast zal het ervoor 

zorgen dat je lichaam meer insuline zal gaan 

aanmaken om vetreserves te vormen. Met andere 

woorden: je bent verloren. Ook al weet je precies wat je 

moet eten en wat gezond voor je is, tegen dit 

instinctieve geweld ben je eenvoudigweg niet 

opgewassen. Ook al doen de meeste diëten je 

geloven van wel, je bent niet sterker dan je instinct. 
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Suiker
val

DE
SUIKERVAL

Je eet 
suiker 

en snelle 
koolhydraten

Je voelt 
je goed

Dopamine-aanmaak
 stijgt

(je wordt dopamineresistent)

Je wilt meer, 
wordt alert op 

belonende voeding 
en raakt verslaafd

Je 
bloedsuikerspiegel 

stijgt

Insuline-aanmaak 
 stijgt

(je wordt insulineresistent) 

Je wordt dikker, 
kunt niet meer

helder nadenken 
en krijgt dips

Leptinewerking 
wordt door 

te veel insuline 
geblokkeerd 

bij de 
hersenstam

Leptine-aanmaak 
 stijgt

(je wordt leptineresistent)

Je houdt honger 
en hebt minder 

energie

Serotonine-aanmaak
 daalt

Je voelt je 
ongelukkig en 

depressief

Je wilt je weer 
goed voelen,

hebt behoefte 
aan een kick

de
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 Bevrijd je brein!

Relaxte relatie De eerste stap naar een 

relaxte relatie met eten is dan ook om te stoppen 

of fors te minderen met de suikers in jouw leven. 

In deel 3 ga je ontdekken hoe je dit kunt doen. 

Ik kan er heel kort over zijn: in een relaxte 

relatie met eten horen suikers en voeding 

die zich in je lichaam gedraagt als suiker 

niet thuis. Het zijn inbrekers die jouw 

eetgeluk saboteren. Ze zorgen ervoor dat je 

verslaafd raakt aan voeding die je een snelle 

kick geeft, dat je dik, moe, ziek en vergeet-

achtig wordt, dat je kunt blijven eten en dat 

je de verbinding verliest met jezelf en de 

dingen waarvan je gelukkig wordt. Ze 

zorgen ervoor dat je van de ‘leefstand’ 

omschakelt naar de ‘overleefstand’. Een 

stand waarin je functioneert, maar niet 

echt meer voelt dat je leeft.

Dit komt doordat suikers en bewerkte 

voeding jouw 1% vrije wil blokkeren en 

ervoor zorgen dat je oerbrein (de 99%) 

de regie over jouw eetgedrag overneemt. 

Hierdoor ga je automatisch doen wat je 

altijd hebt gedaan. Je gaat dingen doen 

en eten die je eigenlijk niet wilt en raakt de 

regie kwijt over je emoties en gedrag. Het 

gevolg is dat eten je leven steeds meer gaat 

beheersen en dat je zoveelste dieetpoging 

nog dezelfde dag in het afvoerputje belandt. 

En jij voelt je ellendig vanwege je enorme 

gebrek aan wilskracht. 

Zoektocht naar plezier 
Waar je aan plezier verslaafd kunt raken, kun 

je van een tekort aan geluk depressief worden. 

Dat is exact wat suiker doet: doordat het de 

werking van serotonine ondermijnt, verhoogt het 

je behoefte aan plezier omdat je denkt dat je 

daardoor gelukkiger wordt. Helaas pindakaas: 

juist onze zoektocht naar plezier maakt ons met 

de dag ongelukkiger, eenzamer en 

depressiever.  

4.  De Serotonineval: 
het maakt je ongelukkig 
en depressief

Serotonine is, net als dopamine, een neuro-

transmitter die ervoor zorgt dat je je fijn 

voelt. Waar dopamine verantwoordelijk 

is voor genot en plezier, is serotonine de 

moeder van geluk en vervulling. Het gevoel 

dat serotonine geeft, is een veel subtielere, 

zachtere vorm van voldoening. Een gevoel 

dat als een soort rustgevende onderstroom 

aanwezig is wanneer je verbonden bent met 

jezelf en je omgeving en voldoening haalt 

uit de dingen die je doet. 

In tegenstelling tot dopaminereceptoren 

(die zich met name in het beloningscentrum 

in je hersenen bevinden) liggen de serotoni-

nereceptoren veel meer verspreid in je 

hersenen. Hierdoor voelt het serotoninesig-

naal veel minder sterk. Toch is het over het 

algemeen veel duurzamer en bevredigender 

dan het piekgevoel dat je ervaart door 

dopamine. Waar dopamine veelal een 

orgastisch piekgevoel geeft, is serotonine 

verantwoordelijk voor het gevoel dat we 

veelal onvoorwaardelijke liefde noemen.  

90% van alle serotonine die we aanmaken 

wordt gemaakt in de darmen, 9% wordt 

gemaakt in je bloed en slechts 1% van alle 

serotonine wordt aangemaakt in je herse-

nen. Serotonine die elders in je lichaam 

wordt aangemaakt, kan niet worden 

gebruikt door je hersenen. Dit betekent 

dat je hersenen zelf hun eigen serotonine 

moeten aanmaken. Hiervoor hebben ze de 

grondstof tryptofaan nodig. (Dit vind je o.a. 

in eieren, vis en gevogelte. Plantaardige 

eiwitbronnen bevatten over de gehele linie 

weinig tryptofaan.) Tryptofaan kan alleen 

van je lichaam in de hersenen komen door 

middel van zogenaamde transporters. Deze 

kun je vergelijken met een brug. De trans-

porters worden echter ook gebruikt door 

fenylalanine en tyrosine, de bouwstenen 

voor dopamine. Hoe meer bouwstenen voor 

dopamine je in je bloed hebt, hoe minder 

transporters beschikbaar zijn voor trypto-

faan en hoe minder serotonine je in je 

hersenen kunt aanmaken. Hierdoor wordt 

het lastiger om je gelukkig te voelen. 

Het lastige is dat ons huidige voedingspa-

troon minimaal tryptofaan bevat én dat de 

tryptofaan die we binnenkrijgen vaak niet 

in de hersenen aankomt, hetzij omdat het 

elders wordt gebruikt, hetzij omdat de trans-

porters bezig zijn met andere aminozuren. 

Suiker zorgt ervoor dat je lichaam meer 

dopamine aanmaakt en daardoor onder-

mijnt het de werking van serotonine. Dit 

leidt tot een vicieuze cirkel: een teveel aan 

dopamine zorgt voor een verminderde 

aanmaak van serotonine, dit zorgt voor 

een verminderd gevoel van geluk waardoor 

de behoefte aan een beloning of een kick 

toeneemt. Dat zorgt op zijn beurt weer voor 

gedrag dat de aanmaak van dopamine 

bevordert en daarmee is de verslaving 

geboren.   
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Checklist

  Ruim 85% van alle producten in de supermarkt bevat (een vorm van) suiker.

  Rond 1800 aten we ongeveer twee kilo toegevoegde suiker per jaar, zo’n 5,5 gram per 

dag. Inmiddels eten we per dag ruim 160 gram toegevoegde suikers, wat neerkomt op 

bijna vijftig kilo per jaar!

  De abnormale hoeveelheden suiker die we dagelijks binnenkrijgen, zorgen voor een 

enorme belasting van ons lichaam en onze hersenen.

  Suiker zorgt voor extreme verslavingsreacties in je hersenen waardoor je er steeds 

meer van wilt hebben en het lastig is om ervan af te blijven.

  Suiker is de grootste maatschappelijk geaccepteerde drug ter wereld.

  Ons lichaam vindt bewerkte suikers irritant. Het haalt veel liever haar suikers uit 

gezonde koolhydraten in de vorm van groenten, knollen, fruit en, in mindere mate, 

peulvruchten.

  Suiker is een hoofdveroorzaker van migraine, hoge bloeddruk, een te hoog 

 cholesterolgehalte, hart- en vaatziekten, slapeloosheid, overgewicht, vermoeidheid, 

diabetes en breinziekten als dementie en depressie.

  Suiker zorgt ervoor dat je bloedsuikerspiegel uit balans raakt waardoor in je lichaam 

de alarmbellen gaan rinkelen en je oerbrein direct de regie overneemt. Hierdoor kun je 

niet meer helder nadenken over de eetkeuzes die je op dat moment maakt. 

  Suiker vangt je brein op vier manieren:

  de Dopamineval: het maakt je verslaafd;

  de Insulineval: het maakt je vergeetachtig, dik en dom;

  de Leptineval: het maakt je onverzadigbaar;

  de Serotonineval: het maakt je ongelukkig en depressief.

  De 1% zeggenschap die jouw mensenbrein heeft, werkt alleen maar wanneer je 

 bloedsuikerspiegel goed in balans is. 

  De eerste stap naar een relaxte relatie met eten is stoppen of fors minderen met de 

suikers in jouw leven.



 42  43 

Morgen 
ga ik 
beginnen
Het volgende komt je vast bekend voor: het is ochtend, je bent net 
opgestaan en je herinnert je nog dat je je gisteravond vast hebt 
voorgenomen dat je vanaf vandaag goed voor jezelf gaat zorgen. 
Het is klaar met het gesnoep en gesnaai, vandaag is de dag dat 
het gaat gebeuren. Vandaag is anders dan al die andere dagen: 
vandaag gaat het lukken!

Je hebt je gezonde ontbijt alvast klaargezet 

en ook je lunch staat te wachten in een 

handig bakje in de koelkast. So far, so good. 

Door last-minutestress thuis ga je pas op 

het laatste moment op weg en vergeet je je 

lunchtrommel. Eenmaal op je werk aange-

komen is het zo druk dat je nergens aan 

toekomt en krijg je als klap op de vuurpijl 

van je baas een klus in je maag gesplitst 

waar je echt geen zin in hebt. Wanneer het 

dan eindelijk tijd is voor de lunch heb je 

zo’n honger dat je naar het bedrijfsrestau-

rant rent. Je wilt eigenlijk kiezen voor een 

salade, maar bezwijkt voor een broodje 

kroket. 

Wanneer je dat hebt opgegeten en weer

een beetje tot rust komt, baal je ervan dat je 

zoveelste poging is mislukt en aangezien 

de dag nu toch al verprutst is, neem je dan 

ook maar die gevulde koek die je wordt 

aangeboden.

Bovenstaand voorbeeld is wat mij heel vaak 

is overkomen en dan werd ik altijd zo 

ontzettend boos op mezelf! Het gebeurde zo 

vaak dat ik mezelf voornam dat ik me niet 

meer zou laten verleiden en dat ik me toch 

weer liet gaan, vaak nog voordat de middag 

voorbij was. Jarenlang heb ik mezelf een 

slappeling gevonden en heb ik regelmatig 

geroepen dat mijn wilskracht net zo sterk 

is als een klapdeur. Uiteindelijk vertelde ik 

niemand meer van mijn voornemens omdat 

ze waarschijnlijk toch weer zouden mislukken. 3
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In alle dieetboeken las ik altijd dat wilskracht 

belangrijk was en dat ik mijn wilskracht 

moest trainen als ik succes wilde hebben in 

het leven. Dus trainde ik me suf: iedere dag 

opnieuw nam ik me voor dat het vandaag 

ging gebeuren, dat ik het vandaag wel ging 

volhouden. Dag in, dag uit. Dit heeft echt 

tientallen jaren geduurd. Ik dacht serieus 

dat er iets mis met me was: waarom lukte 

het anderen wel om af te vallen en een strak 

lichaam te trainen en mij niet?

Ik maakte mezelf wijs dat het aan mij niet 

was besteed, dat ik zwaardere botten had 

en dat mijn lichaam niet gebouwd was om 

te sporten. Maar wat er eigenlijk aan de 

hand was, was dat mijn bloedsuikerspiegel 

niet goed in balans was en dat daardoor 

mijn wilskracht ‘kapot’ was. Ik ontdekte dat 

bij toeval toen ik stopte met het eten van 

suikers en snelle koolhydraten: ineens lukte 

het wel om dingen vol te houden, ineens kon 

ik wel dingen afmaken en ineens voelde ik 

me zo veel sterker. Een bijzondere ervaring, 

kan ik je vertellen. 

 Wilskracht
Tot voor kort was er nog niet zo heel veel 

bekend over wilskracht. Mede dankzij 

onderzoek van de wetenschappers Roy 

Baumeister en John Tierney wordt steeds 

duidelijker hoe wilskracht werkt. En het 

werkt heel anders dan we altijd hebben 

aangenomen.

Wilskracht is het instrument van ons 

bewuste brein, of ons mensenbrein. 

Het ondersteunt de 1% eigen wil die je hebt 

in de keuzes die je dagelijks maakt. En die 

ondersteuning is hard nodig in onze woeste 

wereld vol verleidingen. Dankzij wilskracht 

heeft ons mensenbrein een mogelijkheid 

om invloed uit te oefenen op ons gedrag. 

Nu lijkt 1% natuurlijk niets vergeleken met 

de 99% beslissingsbevoegdheid van het 

onbewuste. Toch kan het wel of niet hebben 

van voldoende wilskracht een wereld van 

verschil maken. 

In de basis heb je wilskracht nodig om je 

sociaal wenselijk te kunnen gedragen. 

Zo gebruik je het om na te denken. Om te 

kunnen focussen. Om je emoties te kunnen 

beheersen én om beslissingen te kunnen 

nemen. Je hebt het bijvoorbeeld nodig voor 

het beantwoorden van je mail en in de 

omgang met andere mensen. Wilskracht is 

dus echt niet alleen maar bedoeld om 

ervoor te zorgen dat je met je voeding en 

leefstijl ‘op het rechte pad’ blijft. Eigenlijk is 

dat ‘slechts’ bijzaak.

Toch focussen ongeveer alle diëten en 

voedingsadviezen die momenteel op de 

markt zijn uitsluitend op deze 1%. Alles wat 

wordt aanbevolen in een gangbaar dieet 

staat haaks op hoe je lichaam instinctief 

omgaat met eten en energie. Daarom kost 

het je enorm veel wilskracht. Denk aan 

voeding eten die arm is aan calorieën, 

nee moeten zeggen tegen alle verleidingen 

om je heen, ‘ongezellig’ moeten doen op 

feestjes en meer bewegen dan je normaal 

doet. Geen wonder dat zo weinig mensen 

dit volhouden. Niet op de korte en al 

helemaal niet op de langere termijn. Ik zal 

je uitleggen hoe het zit. 

Wilskracht helpt je om te functioneren in 
de maatschappij
Grof gezegd wordt je wilskracht gebruikt voor de volgende vier gebieden:

 Het beheersen van gedachten: met wilskracht kun je jezelf afleiden van terugkerende gedachten of 

een goed excuus verzinnen waarmee je een achteraf minder handige beslissing goedpraat.

 Het beheersen van emoties: wanneer je je niet goed voelt, kun je je wilskracht gebruiken om in een 

andere stemming te komen. Zo kun je denken aan iets vrolijks of iets doen wat je afleidt. 

 Het beheersen van impulsen: hierbij kun je denken aan het weerstaan van verleidingen als eten, 

drinken en sigaretten. Met behulp van wilskracht kun je jouw reactie op bepaalde triggers sturen. Je kunt 

ervoor kiezen om een trigger te negeren of bijvoorbeeld om iets anders te gaan doen. 

 Het beheersen van prestaties: hierbij gebruik je jouw wilskracht om je te concentreren op datgene 

wat je op dat moment doet en helpt het om vol te houden en je taak tot een goed einde te brengen. 

Slechte investering Wanneer je op de gangbare manieren probeert om 

jouw haat-liefdeverhouding met eten onder controle te krijgen, ben je volledig 

afhankelijk van de sterkte van jouw wilskracht. Je hebt hierbij 1% kans dat het lukt. 

Op de dagen dat je lekker in je vel zit, kom je waarschijnlijk een heel eind, maar op de 

dagen dat er dingen tegenzitten of anders lopen dan verwacht, ben je waarschijnlijk al 

door je wilskrachtvoorraad heen voor de lunch. 1% is gewoon niet veel. Vrij vertaald 

betekent dit, dat wanneer je een euro investeert, je 1% kans hebt dat je deze weer 

terugkrijgt. Niet echt veel, als je het mij vraagt. Het zou slimmer zijn wanneer je focust 

op de overige 99%, toch? 
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Zoals je kunt zien, staat eten niet in dit rijtje. 

In de oertijd was dit ook niet nodig: dan was 

je vaak al blij dat je iets te eten had en 

hoefde je niet een hele batterij aan keuzes 

te maken voor het koekjesvak in de super-

markt. Je had dan ook geen wilskracht 

nodig om ‘nee’ te zeggen, waardoor je 

voldoende beschikbaar had om door te 

zetten en dat hert te vangen. Volgens 

Baumeister en Tierney hebben we per dag 

‘slechts’ 15 minuten aan wilskracht beschik-

baar. In de oertijd was dit natuurlijk ruim 

voldoende, maar in de huidige samenleving 

is dat echt minimaal. Waarschijnlijk is jouw 

dagelijks beschikbare hoeveelheid wils-

kracht al op voor de lunch. Zeker in onze 

stressvolle en prestatiegerichte maatschap-

pij. Niet voor niets gaan veel pogingen om 

gezond te eten vaak goed tot een uur of vier 

in de middag. Daar is je energie verbruikt en 

wordt het moeilijk om weerstand te bieden 

aan de vele verleidingen om je heen.

Goed nieuws: je kunt je wilskrachtbatterij 

tussentijds opladen. Dit doe je door te eten 

of door rust en ontspanning. Even lekker 

naar buiten in de pauze, een halfuurtje 

luisteren naar mooie muziek, kort mediteren 

of op een andere manier ontspannen. Door 

dus regelmatig een gezonde maaltijd te 

eten en rustmomenten in je dag in te 

bouwen voorkom je dat jouw wilskracht-

batterij leegloopt en dat je oerbrein ervoor 

zorgt dat je weer terugvalt in je oude, 

automatische gedragspatronen (en al 

jouw goede voornemens om zeep helpt). 

Wilskracht en je 
bloedsuikerspiegel
Eén ding is ontzettend belangrijk om te 

onthouden: jouw wilskracht werkt alleen 

als je bloedsuikerspiegel goed in balans is. 

Zodra deze te veel schommelt, wordt het 

lastig om verleidingen te weerstaan. Dat 

komt doordat het deel in je brein waar jouw 

wilskracht is gehuisvest (de cortex cingularis 

anterior) draait op een constante aanvoer 

van glucose. Pieken en dalen in de bloeds-

uikerspiegel werken averechts op je 

wilskracht en je vermogen om nee te 

zeggen tegen eten. Sterker nog: bij regel-

matige schommelingen in je bloedsuiker-

spiegel zal je oerbrein direct de eetregie 

overnemen. 

Belangrijk Zodra je wilskracht, die jouw 

1% invloed op jouw gedrag ondersteunt, ‘op’ is, 

neemt je oerbrein (de overige 99%) het over. 

Dat betekent dat je vanaf dat moment geen 

directe invloed meer kunt uitoefenen op je gedrag 

en op de keuzes die je maakt: je instinct is aan 

het woord en je instinct heeft schijt aan alles wat 

wij gezond vinden. 

 PMS en
wilskracht
Zeker als ik te diep in de suikerpot heb gekeken, kan ik ontzettend last hebben van de 

‘periode van de maand’. Ik ben dan echt verschrikkelijk en schaam me soms voor mezelf. 

Soms lijkt het wel of iedere maand nog maar twee normale weken heeft en dat ik 

de rest van de tijd rondloop met een bom onder mijn arm die ieder moment kan ontploffen. 

Echt heel naar, want ik kan er niets aan doen. Het gebeurt als het ware buiten me om. 

Man en kinderen weten inmiddels dat ze me dan het beste met rust kunnen laten (ik hoor 

ze dan fluisteren ‘ze heeft het weer’ waardoor ik nog bozer, maar vooral heel verdrietig 

word omdat ik me zo onbegrepen voel). 

Dit heeft in de eerste plaats te maken met wilskracht, of beter gezegd: met het gebrek 

aan wilskracht dat wordt veroorzaakt doordat het lichaam in die periode heel veel 

energie steekt in de vrouwelijke geslachtsorganen. Energie die het op dat moment niet 

kan gebruiken voor het uitoefenen van wilskracht. Logisch dus dat je meer zin krijgt in 

zoet in die periode en dat je wat minder sociaal bent. Je hebt gewoonweg minder energie 

beschikbaar om jezelf te beheersen. Het is dus absoluut niet erg als je rond je menstruatie 

meer zoet eet. Kies natuurlijk wel zoveel mogelijk voor natuurlijke suikers als bananen, 

dadels en ander (gedroogd) fruit. Ook de vergrote behoefte aan (pure) chocolade (liefst 

74% cacao of meer) is in die periode soms echt reëel.

Een andere factor die de hevigheid van PMS bepaalt, is in hoeverre jouw dopaminepro-

ductie in balans is: tijdens je menstruatie maak je meer oestrogenen aan en die stimuleren 

de afgifte van dopamine. Wanneer je normaal gesproken een normale afgifte van 

dopamine hebt (dit herken je doordat je in een normale situatie kordaat bent en alles 

gedaan krijgt wat je wilt), kan het zijn dat deze tijdens je menstruatie verhoogd wordt 

waardoor je een korter lontje krijgt. Heb je normaal gesproken een verminderde 

dopamineafgifte, dan kan het juist zijn dat je tijdens je menstruatie op je best bent. 

Heb je last van PMS, dan is het heel belangrijk dat je jouw bloedsuikerspiegel goed in 

balans brengt en houdt. Je creëert hierdoor een constante aanvoer van glucose, waar-

door je veel langer kunt doen met jouw beschikbare wilskracht. En je voorkomt een te 

grote aanmaak van dopamine. Zo kun je jouw gedrag beter beheersen, ook tijdens je 

maandelijkse periode. Probeer het maar eens, bij mij werkt het super!
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Jouw wilskracht is de 
sleutel naar een relaxte 
relatie met eten
Jouw wilskracht is het enige stukje bewuste 

kracht dat je beschikbaar hebt om ervoor te 

zorgen dat je gezonde beslissingen neemt 

als het gaat om jouw eet- en leefgewoonten. 

Je hebt het nodig om eetkeuzes te maken 

en je hebt het ook nodig om heel bewust 

nieuw gedrag te gaan inprogrammeren in je 

oerbrein. Om die reden is het belangrijk dat 

je ervoor gaat zorgen dat jouw wilskracht 

weer gaat snorren als een zonnetje, zodat je 

het maximale rendement gaat halen uit de 

1% beslissingsbevoegdheid van jouw 

bewuste brein. Zo zorg je ervoor dat jouw 

oerbrein zich nog maar minimaal hoeft te 

bemoeien met jouw eetgedrag en dat je 

automatische gezonde gedragspatronen in 

jouw oerbrein hebt geprogrammeerd. Die 

patronen worden afgespeeld wanneer je 

wilskracht het een keertje laat afweten. 

Een prachtig fundament voor een relaxte 

relatie met eten!

Nu je weet hoe wilskracht werkt, bedenk 

dan eens hoeveel suiker en snelle koolhy-

draten (en ander bewerkt voedsel) we eten. 

Ook in de meeste diëten. Begrijp je nu 

waarom het logisch is dat zo ontzettend veel 

mensen hun gezonde leefstijl vaak nog niet 

eens één dag volhouden. Doordat hun 

bloedsuikerspiegel niet goed in balans is, 

neemt hun oerbrein iedere dag opnieuw 

razendsnel de eetregie over. Voordat ze er 

erg in hebben, eten ze alles wat ze niet van 

plan waren. 

De eerste en belangrijkste sleutel voor een 

relaxte relatie met eten en succes op de 

lange termijn is dan ook het versterken van 

jouw wilskracht door je bloedsuikerspiegel 

in balans te brengen en te houden. Zo 

voorkom je dat jouw oerbrein de regie 

overneemt en blijf je zelf de baas over jouw 

(eet)gedrag. 

Waarom wilskracht 
alleen niet werkt
Zoals gezegd: veel mensen die op dieet zijn, 

krijgen te horen dat wilskracht de sleutel is 

tot succes. Ze moeten ‘gewoon’ minder 

eten, vaker nee zeggen en meer bewegen. 

Niets is minder waar: als dit zo zou zijn, dan 

zouden we allemaal slank, sportief en 

gezond zijn. Juist minder eten, vaker nee 

zeggen en meer bewegen kosten ontzet-

tend veel wilskracht. Het zorgt voor een 

constante discussie in je hoofd en dat kost 

heel veel energie, met name in de hersenen. 

Diëten zorgt ervoor dat je hersenen als het 

ware opbranden en extra brandstof nodig 

hebben. Je verbrandt dus supersnel de 

beschikbare glucosevoorraden in je brein. 

Wat er daarna gebeurt, kun je natuurlijk wel 

raden: wanneer er niet voldoende glucose in 

de hersenen beschikbaar is, is er ook geen 

wilskracht. En waar geen wilskracht is, 

wordt zelfbeheersing heel moeilijk. Dat geldt 

voor je eetkeuzes, maar ook voor je omgang 

met andere mensen. Niet voor niets zijn er

‘s avonds tijdens het eten zoveel ruzies en 

irritaties. Iedereen is moe en de wilskracht 

die nodig is om fatsoenlijk en respectvol 

met elkaar om te gaan, is op. Bovendien is 

het zonder wilskracht heel moeilijk om de 

beslissing te nemen om nog een fatsoenlijke 

maaltijd te koken, waardoor bijvoorbeeld  

de afhaalchinees extra verleidelijk wordt. 

Glucose is niet alleen essentieel voor het goed 

functioneren van jouw wilskracht, het is tevens de 

hoofdbrandstof voor jouw brein. Glucose uit langzame 

suikers welteverstaan. Met de glucose uit snelle en bewerkte 

suikers kan je brein niet veel. Dat zorgt op de langere termijn 

alleen maar voor grotere tekorten. Het is belangrijk om te 

weten dat je brein door de dag heen zorgt voor een min of 

meer constant energieverbruik. Het deel van je brein waar de 

wilskracht is gehuisvest, krijgt hiervan een budget. 

Zodra dit budget is opgebruikt, zal je oerbrein de taken 

overnemen en krijg je zin in zoet. De gedachte daarachter

 is natuurlijk dat daardoor het wilskrachtbudget weer kan 

worden aangevuld waardoor je wilskracht weer haar 

eigen taken kan uitvoeren.
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Checklist

  Je wilskracht maakt deel uit van de 1% eigen wil die ons mensenbrein beschikbaar 

heeft om keuzes te maken en invloed uit te oefenen op ons (eet)gedrag.

  De primaire functie van wilskracht is om goed gedrag te stimuleren en gezonde 

beslissingen te kunnen nemen: het helpt je om normaal te kunnen functioneren en 

 een leuk en fijn mens te zijn.

  Grof gezegd wordt je wilskracht voor de volgende vier gebieden gebruikt:

   Het beheersen van gedachten

   Het beheersen van emoties

   Het beheersen van impulsen

   Het beheersen van prestaties

  Per dag heb je ongeveer 15 minuten aan wilskracht beschikbaar voordat de 

 batterij leeg is.

  Je kunt jouw wilskrachtbatterij opladen door het eten van een gezonde maaltijd of 

door rust en ontspanning en een gezonde nachtrust.

  Wanneer je bloedsuikerspiegel chronisch uit balans is, gaat je wilskracht ‘kapot’. 

 Je batterij loopt dan veel sneller leeg. Voordat je het weet, neemt je oerbrein het 

 ‘(food)management’ over. Hierdoor kun je vrijwel geen invloed meer uitoefenen 

 op je (eet)gedrag.

  Wanneer je wilskracht uitgeput is, wordt zelfbeheersing heel moeilijk. Zeker in 

 de avonduren, wanneer je moe bent, is het daarom vaak lastiger om fatsoenlijk en 

respectvol met elkaar om te gaan en wordt het moeilijker om de beslissing te nemen 

om nog een fatsoenlijke maaltijd te koken.

  De sleutel naar een relaxte relatie met eten is een gezonde wilskracht in combinatie 

met goed geprogrammeerde, automatische gewoonten die worden opgestart wanneer 

je oerbrein toch een keertje de leiding overneemt. 
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Kleinduimpje 
en de 
mammoet-
tanker
Het leven als auteur met een internetbedrijf kan eenzaam zijn. 
Soms zijn er weken dat ik alleen maar achter de laptop zit en
slechts de leden van ons gezin spreek. Hoewel ik de rust nodig
heb om te kunnen schrijven en creëren, is dat soms best pittig.
Helemaal omdat ik natuurlijk onbeperkt toegang heb tot de 
koelkast en de koektrommel. 

Het gebeurt dan ook af en toe dat ik de 

eenzaamheid of verveling (wanneer ik 

bijvoorbeeld bezig ben met de administratie) 

probeer weg te eten met te veel chocola of 

een zelfgebakken taart. Ik weet dat het niet 

goed voor me is, ik weet dat het me niet 

dient, maar ik doe het toch. Achteraf baal 

ik natuurlijk als een stekker en voel ik me 

schuldig over mijn gedrag. Ik, als voedings-

coach, zou toch echt beter moeten weten. 

Wat maakt nou toch dat ook ik ondanks al 

mijn kennis over voeding en eetgedrag af en 

toe ‘uit de bocht vlieg’? Dat heeft alles te 

maken met hoe ons brein gestrikt is.

Onze huidige ‘dieetcultuur’ en onze 

algemeen geldende opvattingen over eten 

en over mensen die te veel eten, staan 

haaks op hoe ons oerbrein denkt. Het is 

de oorzaak van veel lijden, schuldgevoel, 

frustratie, pijn en verdriet. En het zorgt 

ervoor dat eten voor veel mensen van een 

natuurlijk iets verworden is tot een enorm 

ding. Als het gaat om eten, hebben we het 

tegenwoordig niet over vies of lekker, maar 

over ‘goed’ en ‘slecht’, over wel of niet 

‘verdiend hebben’. 4
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Voordat je weer kunt gaan genieten van 

eten, is het belangrijk dat je gaat begrijpen 

hoe het werkt in je hoofd. Waarom je brein 

bepaalde keuzes maakt terwijl je je eigenlijk 

wat anders had voorgenomen. We weten 

allemaal wel hoe het werkt en wat gezond is, 

maar toch blijven we dingen doen die ons 

niet dienen. We hebben in mijn ogen dan 

ook echt geen kennisprobleem, we hebben 

een omzettingsprobleem: een communica-

tieprobleem tussen je mensenverstand en je 

oerbrein.

 Weer genieten 
van eten

 Hoe werkt dit proces 
in je brein?

Geloof me: eten is niet goed of slecht en je hoeft het ook echt niet eerst te 

verdienen. Eten is in de basis gewoon wat we nodig hebben om ons lichaam 

te voeden, meer niet.

Je kunt je reptielenbrein vergelijken met de CEO van een groot bedrijf. 

Het is van alles op de hoogte en zeker in crisissituaties neemt het gelijk stevig de touwtjes in 

handen. Samen met het zoogdierenbrein vormt het jouw oerbrein. Dit is immens krachtig en 

is een geweldige bewaker van ‘het fort’.

Je kunt je zoogdierenbrein vergelijken met de managementlaag in een bedrijf.

 Iedere manager heeft haar eigen afdeling en die afdeling heeft haar eigen taken en 

belangen. Alle afdelingen reageren op de behoeften uit de markt (je omgeving) of intern uit 

het bedrijf (je lichaam). En: al die afdelingen vinden hun eigen afdeling natuurlijk het

allerbelangrijkste. Om die reden is het dan ook een gekakel van jewelste omdat iedere 

afzonderlijke afdeling voortdurend pleit voor haar eigen prioriteitenlijst. 

 Het reptielenbrein: dit is het oudste 

deel van ons brein. Het bestaat al meer dan 

560 miljoen jaar en wordt volledig gestuurd 

door het instinct. Het werkt volledig auto-

matisch en je kunt het niet rechtstreeks 

beïnvloeden. In het reptielenbrein worden 

alle zaken geregeld waarover je niet hoeft na 

te denken. Het bevat de zogenaamde 

‘hardware’

Grof gezegd kun je het brein indelen in drie delen:

 in je brein, die gaat over de basisbehoeften 

waarmee we zijn geboren. Alles wat je nodig 

hebt om te overleven en je voort te planten, 

zoals je ademhaling en de behoeften aan 

eten en drinken, seks, veiligheid, comfort 

en bij een groep horen. Je reptielenbrein is 

volledig gevoelloos en in die zin neutraal. 

Het functioneert totaal in het NU. Verleden 

of toekomst kent het niet. 

 Het zoogdierenbrein (of midden-

brein of limbische brein): in dit deel 

van het brein huizen je emoties en worden 

reacties getriggerd die te maken hebben 

met emoties. Dit brein is bij je geboorte 

geprogrammeerd met basisgedrag en 

wordt aangevuld met gedrag dat nodig is 

om te kunnen overleven in je omgeving. 

Iemand die opgroeit in een omgeving waar 

voedsel schaars is, programmeert dus 

andere informatie over eten in het zoog-

dierenbrein dan iemand die opgroeit in een 

omgeving waar altijd voldoende voedsel 

aanwezig is. Ook culturele gedragspatronen 

worden in dit deel van je brein geprogram-

meerd. Je zoogdierenbrein kan beslissen 

hoe je je voelt, hoe je beweegt, wat je denkt, 

wat je zegt en wat je eet. Zodra je een 

emotie of sensatie ervaart, wordt dit deel 

van je brein in werking gesteld. Het zal 

methoden bedenken die ervoor zorgen dat 

je je goed voelt of dat je gevaar ontwijkt. 

Ook worden hier alle behoeften vanuit het 

lichaam geïnventariseerd en worden de 

benodigde acties in gang gezet op basis 

van hoe je je voelt. Je zoogdierenbrein 

functioneert op basis van je ervaringen in 

het verleden. Het heeft niets met het nu 

en met de toekomst. 

 Het mensenbrein (de cortex): dit is 

het brein dat ervoor zorgt dat we mens 

kunnen zijn. Het is het jongste deel van de 

hersenen en het is je oplossingenmachine. 

Het mensenbrein communiceert met zowel 

het reptielenbrein als het zoogdierenbrein 

en bedenkt een oplossing wanneer de 

methoden die het zoogdierenbrein inzet in 

een bepaalde situatie onvoldoende resultaat 

geven. Het speelt een belangrijke rol bij 

onze intelligentie, maar is ook heel belangrijk 

voor het nemen van bewuste beslissingen. 

Dit gebeurt in de vele afdelingen die zich in 

het mensenbrein bevinden. Je mensenbrein 
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Je oerbrein is als 
een kikker
Je oerbrein is gemaakt om te kunnen 

omgaan met acute zaken. Het leeft in het nu 

en onderneemt ook actie voor situaties in 

het nu. Het kan niet in de toekomst kijken. 

Daarom komt het pas in actie wanneer er 

NU iets aan de hand is. Je kunt het vergelij-

ken met het koken van een kikker. Wanneer 

je een kikker in een pan met heet water 

stopt, voelt ie gelijk dat het gevaarlijk is en 

springt eruit. Maar wanneer je hem in een 

pan met koud water doet en langzaam het 

water verwarmt, blijft ie heel rustig zitten. 

Het voelt namelijk niet gevaarlijk en dus is er 

geen reden om in actie te komen. Zo werkt 

het ook voor je oerbrein: het voelt niet de 

gevaren van onze huidige leefstijl en blijft 

dus rustig zitten en verroert zich niet. Dat

we heel langzaam ziek worden van onze 

‘normale’ eet- en leefgewoonten heeft je 

oerbrein dan ook totaal niet in de gaten. 

Het ziet echt absoluut geen gevaar in een 

broodje kroket of een suikerspin. Ons 

mensenbrein ziet dat echter wel en wil 

problemen op de lange termijn voorkomen. 

Dus het zet je aan om informatie te lezen 

over voeding en een gezonde leefstijl, het 

vertelt je dat je beter voor jezelf moet zorgen 

en het zorgt ervoor dat je gezond eten in 

huis haalt. Maar met de 1% bewuste 

beslissingsbevoegdheid die je mensenbrein 

beschikbaar heeft, plus het feit dat je niet 

direct de voordelen van je nieuwe gezonde 

gedrag ervaart, komt het natuurlijk niet ver. 

Je mensenbrein vervult de staffuncties binnen je brein en geeft advies. 

Hoe beter het advies is onderbouwd (dus: hoe beter en zinvoller het plan is dat je hebt), 

hoe beter ernaar wordt geluisterd. 

is gericht op de toekomst en zou je kunnen 

zien als het geweten van je oerbrein en 

zoogdierenbrein. Het is in staat om de 

consequenties van gedrag in de toekomst 

waar te nemen en het wil je behoeden voor 

‘gedoe’ in de toekomst door met oplossin-

gen te komen voor gedrag dat 

problemen gaat geven op de lange termijn.

  Het oerbrein ontvangt signalen via hormonen. 

 Afhankelijk van de hoeveelheid hormonen in het bloed, leest je oerbrein: 

 ik voel  me goed of ik voel me niet goed. 

  In het geval van ‘ik voel me goed’ zal het oerbrein tegen het 

 zoogdierenbrein zeggen: zorg voor meer. 

  In het geval van ‘ik voel me niet goed’ zal het oerbrein tegen het zoogdierenbrein 

zeggen: doe iets om me weer goed te laten voelen.

  Het zoogdierenbrein duikt in haar archief en gaat op zoek naar een programma dat 

past bij de opdracht van het oerbrein. 

 De programma’s waarin je zoogdierenbrein kan zoeken, zijn allemaal opgeslagen 

ervaringen uit het verleden. Het zoogdierenbrein kan dus niet komen met iets dat

 je nog nooit hebt meegemaakt. Het zal je altijd iets laten doen dat je al kunt. 

 Bovendien komt het altijd met gedrag dat het meest effectief en passend is in 

 de situatie waarin je je nu bevindt. 

  Vervolgens ga je het voorgestelde gedrag uitvoeren, steeds weer opnieuw.

  Wanneer blijkt dat het gedrag je nu niet meer helpt en eigenlijk averechts werkt, 

komt je mensenbrein in actie. Het signaleert dat het niet goed gaat en bedenkt dat 

je iets anders moet gaan doen. Je mensenbrein gaat vervolgens een plan voor 

ander gedrag maken. Ook zet het je aan tot andere keuzes. Dit werkt zolang je 

voldoende wilskracht hebt. Zodra je wilskracht op is, zal je oerbrein het overnemen 

en verval je weer in je oude gedragspatroon. Dit is de reden dat goede voornemens 

vaak al binnen een paar dagen mislukken.

OERBREIN Je oerbrein 
in actie
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wanneer ze anders worden uitgevoerd en 

kondigt een reorganisatie aan. Niemand 

begrijpt waarom er moet worden gereorga-

niseerd, want ‘we hebben het altijd op deze 

manier gedaan en dat gaat toch goed’. 

Toch maakt zij een plan en gaat aan de slag. 

Je zult begrijpen dat deze reorganisatie 

weinig kans van slagen heeft. De medewer-

kers zullen misschien in het begin nog een 

beetje meewerken en doen alsof, maar 

uiteindelijk werken ze gewoon weer

verder op de oude manier. 

Exact hetzelfde gebeurt wanneer je op dieet 

gaat. Terwijl alle afdelingen, inclusief het 

management (dus de totale 99%), het nut er 

niet van inzien, zet je een veranderingspro-

ces in gang. In het begin lukt het nog wel, 

maar al snel steken je oude gewoonten weer 

de kop op. Keer op keer op keer. Zolang je 

oerbrein niet het nut inziet van je acties, zal 

het ze saboteren en zal het ervoor zorgen 

dat al je mooie plannen mislukken. De 

mammoettanker vaart gewoon over je heen. 

Het hoort je waarschuwingen niet en heeft 

de ijsberg onder water niet in de gaten. 

Om groen licht te krijgen van je oerbrein, is 

het noodzakelijk dat je het belang van de 

verandering goed duidelijk maakt. Alleen 

daarmee kun je jouw bedrijfsbestuur 

verleiden en overtuigen tot het vertonen van 

ander gedrag. Je zult dus een goed plan 

moeten maken waarin heel duidelijk wordt 

waarom het zo ontzettend belangrijk is om 

dingen op een andere manier aan te gaan 

vliegen. Je moet de gevaren van de huidige 

koers duidelijk maken en je zult zo gedetail-

leerd mogelijk moeten uitwerken wat er 

dient te gebeuren en hoe je dat gaat doen. 

Hierdoor gaat je oerbrein urgentie ervaren 

en neem je meteen alle mogelijke bezwaren 

weg. Bovendien kost het je daarna minimale 

moeite om wijzigingen door te voeren: je 

bent immers al goed voorbereid. Met dat 

plan is het mogelijk om de gevestigde orde 

te laten zien dat verandering gaat zorgen 

voor verbetering en dat het daarom in ieders 

belang is om een nieuwe koers te gaan 

varen. 

Alleen dan heb je kans dat je oerbrein in 

actie komt en jou gaat ondersteunen bij het 

invoeren van nieuwe, gezonde gewoonten. 

Je kunt het vergelijken met een klein kind 

dat een snoepje wil. Het wil dat snoepje nu 

en het wil niet wachten. Het ziet absoluut 

niet in waarom nu een snoepje eten niet 

gezond is. Eigenlijk voelt het zich gewoon 

niet goed en is het op zoek naar iets dat 

ervoor zorgt dat er dopamine wordt vrijge-

geven in het brein. Een knuffel werkt 

misschien nog wel beter dan een snoepje. 

Maar het snoepje is wat het zoogdierenbrein 

kent dus dat programma wordt afgedraaid. 

De huidige dieetcultuur zegt: geef geen 

snoepje en zeg dat het kind zijn mond moet 

houden. Met als gevolg dat het kind alleen 

maar harder gaat schreeuwen, net zo lang 

tot je het zat wordt en er al zuchtend toch 

maar een snoepje in stopt. 

Wat veel beter werkt, is begrijpen dat het 

kind zich niet prettig voelt en het iets anders 

aanbieden dat hetzelfde effect heeft als een 

snoepje: een knuffel, of samen een spelletje 

doen. Hierdoor wordt serotonine aange-

maakt zodat het oerbrein het signaal krijgt 

Je bent alleenstaande moeder en hebt de 

hele dag stress. Je oerbrein ontvangt door 

een verhoogde hoeveelheid stresshormo-

nen in je bloed het signaal ‘ik voel me niet 

goed, ik heb stress’. Op basis van dit signaal 

komt je oerbrein in actie. Het geeft aan je 

zoogdierenbrein de opdracht: ‘los de stress 

op’. Je zoogdierenbrein duikt meteen in de 

kaartenbak en gaat op zoek naar een 

passende oplossing voor de situatie. 

Het vindt al snel een kaart met een pro-

gramma dat je in het verleden goed heeft 

geholpen, namelijk: ‘Eet een zak M&M’s’. 

Dit programma wordt vervolgens geladen. 

Je gaat naar de supermarkt voor een zak 

M&M’s en je eet ze op. De stress neemt af 

en je oerbrein ontvangt het signaal ‘ik voel 

me goed’. De boel komt weer tot rust. 

Zolang dit programma geen negatieve 

gevolgen voor je heeft, zul je dit patroon 

blijven herhalen: je hebt stress, je gaat eten 

en de stress is opgelost. Tot zover is er 

niets aan de hand.

 

Dit gaat zo door tot je op een dag voor de 

spiegel staat en je mensenbrein signaleert 

dat je toch wel erg dik bent geworden. Je 

mensenbrein denkt: ‘Dit gaat niet goed, er 

moet iets gebeuren.’ Het bedenkt dat het 

goed zou zijn om op dieet te gaan. Toch is 

dit nog niet voldoende. Er is nu bewustzijn 

dat je iets moet doen en er is een oplossing, 

maar de urgentie is alleen aanwezig in jouw 

1% bewuste mensenbrein. Helaas voor jou 

is het onmogelijk om daarmee jouw 99% 

onbewuste oerbrein in beweging te krijgen. 

Met andere woorden: je bent Kleinduimpje 

die in zijn eentje een mammoettanker van 

richting wil laten veranderen. Beetje lastig. 

Sterker nog: waarschijnlijk ziet de mam-

moettanker je niet eens en vaart ie zo over 

je heen. 

Het punt hier is dat je oerbrein bij lange na 

niet in de gaten heeft dat je in de pan zit en 

dat het water langzaam warmer wordt. Je 

kunt nog steeds kleren kopen, je partner 

houdt nog steeds van je en in een restaurant 

blijft de stoel nog niet aan je billen hangen 

wanneer je opstaat. Hierdoor gaat je dieet 

misschien een paar dagen goed, maar bij 

de eerstvolgende situatie van stress zal je 

oerbrein gewoon weer haar oude riedeltje 

afdraaien en het zoogdierenbrein aansporen 

tot het oplossen van de stress zoals het dit 

altijd heeft gedaan. Dit haalt als vanouds 

weer het gedragspatroon: ‘Eet M&M’s’ uit 

de kaartenbak en voordat je het weet, zit je 

op de bank met een grote gele zak en zie je 

jezelf alles doen wat je niet meer wilde. 

Vergelijk het met een nieuwe manager die 

gaat werken bij een bedrijf waar alles al 25 

jaar op exact dezelfde manier wordt gedaan. 

De manager ziet dat bepaalde dingen veel 

meer rendement op kunnen leveren 

 Een 
praktijkvoorbeeld
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Je hebt jouw 1% mensenbrein 
nodig om een gedetailleerd plan te 

bedenken dat nog beter werkt dan de oude 

aanpak. Vervolgens kun je met dat plan je 

oerbrein stapje voor stapje verleiden tot 

nieuw gedrag. Dit doe je net zo lang tot dit 

nieuwe gedrag een automatisme is 

geworden: in plaats van te zeuren om een 

snoepje, komt je kind op dat moment een 

knuffel halen wanneer het zich niet goed 

voelt. 

 Waar wordt 
je oerbrein wakker van?

Je kunt je oerbrein vergelijken met een 

reptiel. Ik weet niet of het je weleens is 

opgevallen, maar altijd wanneer ik ze zie, 

dan slapen ze. Er zijn twee dingen die ervoor 

zorgen dat een reptiel wakker wordt. Het 

ene is overleven en het andere is voortplan-

ting en alles wat daarmee te maken heeft. 

Wanneer je wilt dat jouw oerbrein je helpt, 

zul je het moeten geven wat het wil. Iets 

waarvan het direct ziet dat het de kansen 

op overleven of voortplanten vergroot. Je 

zult het moeten vertellen wat jouw goede 

voornemens opleveren. Doe je dat niet, dan 

blijft het lekker doorpitten. 

Jouw plan met hoofdletter P zal erin moeten 

voorzien dat je veilig bent en dat je je voort 

kunt blijven planten. Bovendien moet je 

oerbrein er het nut van inzien, het moet dus 

urgent zijn. Met andere woorden: het plan 

moet zo goed mogelijk aansluiten op je 

huidige leefstijl. Het moet duidelijk de 

voordelen inzichtelijk maken, het moet 

ervoor zorgen dat er geen tekorten worden 

gecreëerd en het moet snel resultaat geven. 

Doe je dit niet, dan zal je oerbrein het 

afkeuren. Je begint dan waarschijnlijk, 

aangestuurd door je mensenbrein, steeds 

weer gemotiveerd aan iets nieuws, maar 

zodra de basisbehoeften in gevaar komen, 

zal je oerbrein ingrijpen. 

Diëten zijn hiervan natuurlijk een prachtig 

voorbeeld: los van het feit dat je oerbrein 

vrijwel nooit de urgentie voelt om af te vallen, 

worden met diëten zo ongeveer alle basisbe-

hoeften in gevaar gebracht. Zodra je dieet 

succesvol is en je vet gaat verbranden, gaan 

in je lichaam alle alarmbellen rinkelen: dit is 

voor het lichaam een teken dat er een 

periode van schaarste is aangebroken. 

Niet alleen onhandig met het oog op de 

voortplanting, het helpt je ook niet om te 

overleven.

Allemaal goede redenen dus waarom je 

oerbrein binnen een paar dagen al begint 

met het saboteren van jouw nieuwe, 

gezonde leefstijl. Het ziet alleen de directe 

gevaren die het voor je heeft op dit moment 

en heeft absoluut geen benul van de 

voordelen in de toekomst. Net zoals de 

medewerkers van het bedrijf geen heil zien 

in een reorganisatie en dit zullen tegenwer-

ken, zal ook je oerbrein op de barricade 

gaan vanwege de directe bedreigingen die 

het waarneemt voor je lichaam. Aan jou de 

schone taak om deze lange-termijnvoordelen 

aan je oerbrein te communiceren zodat het 

gaat samenwerken met je mensenbrein. 

Er zijn drie manieren waarop dit kan:

1.  Je oerbrein moet 
het effect van 
veranderingen meteen 
kunnen zien 

Je oerbrein heeft een hekel aan veranderin-

gen. Het houdt het liefst alles zoals het is: 

never change a winning team. In het kader 

van de behoefte aan veiligheid is dat ook 

heel logisch. Iedere verandering betekent 

een potentieel gevaar. Wanneer je dus wilt 

veranderen, is het belangrijk dat je oerbrein 

begrijpt dat de verandering ervoor zorgt 

dat het beter wordt. Het allermooiste is 

het wanneer je zo snel mogelijk resultaten 

ziet of wanneer je een manier hebt om de 

potentiële resultaten inzichtelijk te maken. 

Ervaringen van andere mensen zijn hiervan 

een heel goed voorbeeld: als iets werkt voor 

jouw moeder of vriendin, is de kans groot 

dat het ook iets zal doen voor jou. Maar ook 

een goed plan met realistische verwachtingen 

voor de toekomst kan werken.

dat je je goed voelt: het zeuren om een 

snoepje stopt. Dit lukt natuurlijk alleen 

wanneer je jouw ‘strijdplan’ al klaar hebt 

liggen zodat je bent voorbereid wanneer 

de situatie zich voordoet. Wanneer je op 

het moment dat de situatie zich voordoet 

voldoende wilskracht beschikbaar hebt. 

Iedere ouder weet dat vermoeidheid ervoor 

zorgt dat je niet veel meer kunt hebben van 

je kinderen. Dat juist dan de verleiding heel 

groot is om ze hun zin te geven zodat je rust 

hebt. Niets is vervelender dan schreeuwen-

de kinderen. Exact hetzelfde geldt voor jouw 

           nieuwe plannen: je zult ze echt goed 

            voor moeten bereiden en tot in detail 

uit  moeten werken als je wilt dat ze slagen. 

Anders verandert je brein voordat je het 

weet in een schreeuwend kind…
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Om zoveel mogelijk urgentie te creëren voor 

jouw goede voornemens, is het heel 

belangrijk dat je de pijn van dit moment 

goed in beeld brengt. En liefst zo groot 

mogelijk maakt. Voel in alle vezels van je lijf 

wat de huidige situatie met je doet. Daar-

naast is het belangrijk dat je realistische 

verwachtingen hebt van de doelen die je 

wilt bereiken. Je krijgt immers maar één 

kans om je oerbrein te overtuigen dat jouw 

aanpak gaat werken. Zodra je plannen niet 

werken, zal het weer overschakelen naar je 

oude gedragspatronen. Het is dus belang-

rijk dat je iets doet wat resultaat geeft. 

In mijn geval weet ik dat ik een veel fijner 

persoon ben wanneer ik zoveel mogelijk 

met mijn handen uit de suikerpot blijf. 

Ik vind het werkelijk verschrikkelijk wanneer 

ik mezelf niet meer onder controle heb en 

mezelf op de bezem door het huis zie 

vliegen. Dat ik een paar kilo te veel weeg, 

daar zit ik persoonlijk niet zo mee, maar die 

mood swings vind ik echt horror. Dat is dan 

ook wat ik mezelf steeds weer voorhoud 

wanneer ik in de verleiding kom om toch 

te veel te snoepen. 

Omdat die mood swings een regelrechte 

bedreiging zijn voor mijn veiligheid (vanuit 

mijn oerbrein gezien brengen ze mijn positie 

in de groep in gevaar doordat de groep me 

kan afwijzen en uitstoten vanwege mijn 

gedrag), maak ik met die gedachte meteen 

mijn oerbrein wakker. Zo zorg ik ervoor dat 

het me gaat helpen om de verleiding te 

weerstaan. Ik activeer dus ‘ik voel me niet 

goed’ en ik activeer tegelijkertijd het 

urgentiegevoel van een oplossing die 

anders is dan het eten van suiker omdat 

dat ervoor zorgt dat ik me nog slechter ga 

voelen vanwege de mood swings die het 

veroorzaakt. Ik koppel daarmee een negatief 

gevoel aan het oude gedragspatroon, 

waardoor mijn brein gaat zoeken naar 

andere oplossingen die wel goed voelen. 

Om even terug te komen op het kind dat 

een snoepje wil: het wil dat snoepje nu. Zo is 

het ook met je oerbrein. Het wil iets en het 

wil het NU. Je zult dus heel goed duidelijk 

moeten maken dat het kan kiezen tussen 

nu één snoepje of straks een hele zak. Maar 

dan moet het wel NU ander gedrag gaan 

vertonen. 

Om te voorkomen dat je oerbrein het oude 

programma afdraait is het dus belangrijk dat je 

behoefte om te veranderen acuut wordt en dat jouw 

nieuwe gewoonten gelijk vanaf dit moment al een 

voordeel opleveren. Alleen dan zal je oerbrein bereid zijn 

om mee te werken en het gewenste nieuwe gedrag te 

ondersteunen. Dus: haal jezelf steeds opnieuw voor de 

geest wat het je gaat brengen wanneer je de 

verandering hebt doorgevoerd en wat het je gaat 

brengen wanneer je dat niet doet. Wanneer het voordeel 

van de verandering vele malen groter is dan het nadeel 

van de huidige situatie zal je oerbrein je verder helpen 

om jouw doel te bereiken.

Het is hetzelfde als wanneer je een 

klein kind meeneemt op vakantie. De meeste 

kinderen blijven het liefst thuis, in de vertrouwde 

omgeving waar ze alles kennen, waar hun 

vriendjes zijn en waar het veilig is. Door samen 

alles goed door te spreken: de reis, hoe dat gaat, 

wat je onderweg allemaal gaat doen en hoe het 

is wanneer je aankomt, de locatie etc., neem je 

het in kleine stapjes mee en creëer je de fijne 

gevoelens die nodig zijn om in actie te komen. 

Je haalt de toekomst als het ware naar het nu. 

Stel je dus voor hoe het is wanneer je jouw doelen 

hebt bereikt en hoe je je dan zult voelen. Hoe 

vaker en levendiger je dat doet, hoe meer 

prioriteit de verandering krijgt van jouw oerbrein. 
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3.  Je oerbrein moet 
een gevoel van 
schaarste ervaren

Schaarste of de dreiging van schaarste is 

hét middel om je oerbrein snel in beweging 

te krijgen. Vanuit de oertijd is dit natuurlijk 

heel goed verklaarbaar: zodra er geen eten 

meer is, wordt het gevaarlijk omdat je dan 

niet meer kunt overleven en/of voortplanten. 

Logisch dat je oerbrein op tilt slaat wanneer 

het een signaal van schaarste krijgt. Niet 

voor niets zijn aanbiedingen zo populair. 

Vaak gelden ze maar een korte tijd en je 

verliest iets wanneer je er geen gebruik van 

maakt. Ten eerste omdat het op kan zijn 

wanneer je het toch wilt hebben, ten tweede 

verlies je de korting als je er niet op tijd bij 

bent. Wees eens eerlijk: hoe vaak heb jij 

iets gekocht wat je eigenlijk niet nodig had, 

puur vanwege het feit dat je de korting niet 

kon weerstaan of omdat je bang was dat je 

er achteraf spijt van zou krijgen? Dat is je 

oerbrein in actie. 

Zo heb ik in de beginperiode van mijn 

huwelijk heel erg moeten wennen aan het 

feit dat allerlei eten dat ik voor mezelf had 

bedacht ineens was verdwenen uit de 

koelkast. Opgegeten door een van de altijd 

hongerige gezinsleden. Het gevolg was dat 

ik het voortaan zelf maar snel at (ook al had 

ik geen honger). Op die manier wist ik zeker 

dat het in mijn mond belandde. Aan tafel 

gebeurde hetzelfde. Doordat zowel mijn 

man als de kinderen heel snel eten, viste ik 

nogal eens achter het net. Het gevolg was 

dat ik te veel eten ging opscheppen om zo 

te voorkomen dat alles al op was voordat ik 

mijn bord leeg had. Inmiddels heb ik dat 

allemaal anders geregeld. Zo heeft iedereen 

tegenwoordig zijn eigen plank in de koelkast 

en schep ik gewoon als eerste mijn portie 

op wanneer we aan tafel zitten. Wanneer het 

toch een keertje gebeurt dat iemand ‘mijn’ 

eten heeft opgegeten zeg ik tegen mezelf 

dat ik heel eenvoudig iets nieuws kan halen 

in de supermarkt. Op die manier heb ik het 

gevoel van schaarste gedeactiveerd en eet 

ik niet meer zo snel te veel. 

2.  Je oerbrein 
moet een heftige 
ervaring meemaken

Ons oerbrein is gemaakt voor acuut gevaar, 

het springt gelijk ‘aan’ wanneer het een 

gevaarlijke situatie signaleert. Een gevaarlijke 

situatie gezien vanuit de oertijd dan. Ons 

oerbrein is namelijk niet geprogrammeerd 

op de gevaren van onze huidige maatschap-

pij. Er is niet zoiets als een versie 2.0 voor 

ons oerbrein. Vandaar dat we nog steeds 

bang zijn voor spinnen, angst hebben in het 

donker (wanneer onze vijand op ons jaagt) 

en schrikken van harde geluiden. De 

gevaren van de huidige tijd zoals chronische 

stress, bewerkte voeding en een vervuilde 

leefomgeving zijn als het langzaam opwar-

mende water in de pan en worden daarom 

niet waargenomen door het oerbrein. 

Een trauma is dan ook een snelle manier om 

dingen te veranderen in de programmering 

van je oerbrein. Hierbij kun je denken aan 

een ongeluk, maar het kan ook een ernstig 

probleem zijn waardoor je ‘wakker wordt 

geschud’. Bijvoorbeeld wanneer je als 

diabeet een ledemaat moet laten amputeren, 

of een hartinfarct krijgt of als er een dierbare 

overlijdt. Het is voor iedereen verschillend 

welke wake-upcall werkt. Om die reden zijn 

er nog steeds mensen die stug doorpaffen 

na een hartaanval en mensen die te veel 

blijven snoepen na een amputatie. 

Via een traumatische ervaring program-

meer je rechtstreeks primaire reacties op 

een diep niveau in je oerbrein. Hierdoor gaat 

het in de toekomst direct handelen als het 

een dergelijke situatie signaleert. Denk 

bijvoorbeeld aan een dier dat is mishandeld. 

Vaak krimpt het al ineen wanneer je je hand 

opheft om naar iemand te zwaaien. Natuur-

lijk is een trauma niet de meest voor de 

hand liggende keuze als je nieuw gedrag in 

je oerbrein wilt inprogrammeren. Realiseer 

je echter wel dat gedrag dat voortkomt uit 

een traumatische ervaring vaak heel 

moeilijk te veranderen is omdat het zo diep 

in je brein is verankerd. Je zult in dat geval 

echt een goede therapeut moeten zoeken 

die bijvoorbeeld werkt met IEMT. Dit is een 

techniek die je helpt om ongewenste 

emoties te verminderen of volledig te laten 

verdwijnen waardoor het programmeren 

van ander gedrag mogelijk wordt. 

Een belangrijk kenmerk van de ‘schaarste-

programmering’ is dat je oerbrein pas op 

het allerlaatste moment in actie komt. 

Zolang er nog voldoende is (tijd, geld, eten) 

maakt het zich niet druk. Ook dit is vanuit de 

oertijd prima verklaarbaar: waarom zou je 

kostbare energie verspillen wanneer er niets 

aan de hand is? Dit mechanisme werkt 

natuurlijk ook door voor zaken als sporten 

en het organiseren van je leefstijl. Zolang er 

nog geen noodzaak is om in beweging te 

komen, zal er niet veel gebeuren. 

Waarom lukte dat dieet wel toen je ging 

trouwen? Juist: omdat je een keiharde 

datum had waarop jouw doel bereikt moest 

zijn. Wanneer lukt het om te bezuinigen op 

je uitgaven? Juist: als je zo diep in het rood 

staat dat je geen eten meer kunt kopen als 

je nu dat leuke jurkje bestelt. Maar ook: 

wanneer je aan het sparen bent voor iets dat 

je heel graag wilt hebben of voor een mooie 

vakantie. En als die mooie vakantie dan ook 

nog een enorme vroegboekkorting heeft, 

zul je waarschijnlijk nog een pas harder 

lopen en misschien wel bereid zijn om een 

hele maand boterhammen met pindakaas 

te eten. 

Door een vorm van schaarste te creëren in 

je plan, versterk je meteen het urgentiege-

voel en kun je ervoor zorgen dat je oerbrein 

sneller genegen is om de nieuwe gewenste 

gedragspatronen uit te gaan voeren. 

Een groot deel van dit hoofdstuk is geschreven met 

behulp van breincoach en trainer Danny Vermeeren 

(www.dannyvermeeren.nl)
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Checklist

  Je brein bestaat uit drie delen:

  Je reptielenbrein: dit is het oudste deel van je brein, waarin je 

basisbehoeften worden geregeld. Het leeft in het NU.

  Je zoogdierenbrein (of middenbrein of limbische brein): dit is het deel van je brein 

dat verantwoordelijk is voor je gedrag, gevoelens, hoe je beweegt, wat je zegt en wat je 

denkt. Dit leeft in het VERLEDEN.

  Je mensenbrein (of cortex): dit is je oplossingenmachine en je geweten. 

Het leeft in de TOEKOMST.

  Je reptielenbrein en je zoogdierenbrein vormen samen je oerbrein.

  De werking van je oerbrein kun je vergelijken met het koken van een kikker: 

 zolang het niet NU pijn of gevaar ervaart, zal het geen actie ondernemen.

  Je reptielenbrein ontvangt signalen van hormonen: op basis daarvan geeft het je 

 zoogdierenbrein instructies. Je zoogdierenbrein zoekt in de kaartenbak naar het juiste 

programma en gaat dat uitvoeren. Wanneer dit programma je niet meer dient zal je 

mensenbrein iets anders bedenken. 

  Je mensenbrein heeft slechts 1% beslissingsbevoegdheid en je oerbrein bezit 

 de overige 99%.

  Vernieuwingen tot stand brengen met enkel je 1% mensenbrein kun je vergelijken met 

Kleinduimpje die in zijn eentje een mammoettanker van koers wil laten veranderen: op 

zijn zachtst gezegd lastig.

  Zodra je oerbrein de leiding overneemt draait het standaard je oude gedrag af.

  Je kunt je oerbrein alleen overtuigen om nieuw gedrag te vertonen wanneer je een 

goed doordacht en onderbouwd plan hebt, waarin je factoren als urgentie en schaar-

ste verwerkt.

  Een andere manier om je oerbrein in beweging te krijgen en ander gedrag in te 

 programmeren is via een wake-upcall of traumatische ervaring.

  In alle gevallen geldt: pas wanneer de pijn van het oude groter is dan de angst voor 

 het nieuwe komt je oerbrein in actie. Tenzij je het kunt verleiden tot nieuw gedrag door 

gebruik te maken van je wilskracht. 
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Ach, 
eentje kan 
best…
Ik zal nooit het verhaal vergeten van Peter, de pop. Ik was denk ik 
een jaar of acht toen we met mijn ouders naar Apeldoorn gingen. 
En daar zag ik hem: Peter. Peter was een pop die kon praten en 
plassen. Ik was op slag verliefd op hem. Vanaf dat moment wilde 
ik nog maar één ding en dat was Peter. Omdat Peter echt leek op 
een baby, was het een kostbare pop. Ik geloof dat ie wel tachtig 
gulden kostte. Dat was veel geld in de jaren tachtig. Dus mijn 
moeder had met mij een heel goed gesprek, want zoveel geld 
had ik natuurlijk niet op zak. Ze vertelde dat zij dat geld nu niet 
beschikbaar had en dat ik hem van mijn zakgeld zou moeten 
betalen. Dat zou betekenen dat ik een jaar geen zakgeld zou 
krijgen. Tsja. We hebben nog een rondje gelopen door de stad 
zodat ik er goed over na kon denken. 

Tijdens die wandeling kon ik maar aan één 

ding denken en dat was aan Peter. Om een 

lang verhaal kort te maken: we zijn uiteinde-

lijk teruggegaan naar de winkel en Peter 

ging mee naar huis. Ook al had ik op dat 

moment geen geld, Peter moest mee. De 

stemmen in mijn hoofd waren zo sterk dat 

mijn moeder met de beste argumenten van 

de wereld kon komen, het zou toch niet 

hebben gewerkt. Dat wist zij ook. Mijn 

oerbrein was sterker dan haar 1% geweten. 

Zoals het in 99% van alle gevallen werkt voor 

iedereen. 5
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 Het beslissingsproces 
in je hersenen

Het nemen van beslissingen gebeurt in 

verschillende delen van je brein die allemaal 

nauw met elkaar samenwerken. Via het 

mensenbrein komen alle bewuste prikkels 

binnen en je oerbrein ontvangt alle onbe-

wuste prikkels. Al deze prikkels worden 

geïnventariseerd op belangrijkheid voor het 

hoofddoel: overleven en/of voortplanten.

De afdeling die in de hersenen verantwoor-

delijk is voor deze selectie is het ventrale 

striatum. Hier worden alle verschillende 

concurrerende motivaties en emoties 

afgewogen en degene die het hardst 

schreeuwt (en het meest relevant is in de 

huidige situatie), wint en wordt uitgevoerd. 

Ook voor de manier waarop de winnende 

motivatie wordt uitgevoerd, komen 

vervolgens biedingen. Telkens weer wint 

de hoogste bieder. Net zo lang tot een 

beslissing is uitgevoerd.

De hersenen werken altijd volgens deze volgorde

  Het begint met de motivatie: je krijgt een gevoel (bijvoorbeeld honger), emotie 

(bijvoorbeeld verdriet) of sensatie (je krijgt het warm). Stel, het is etenstijd en het is dus ook 

gerechtvaardigd dat je gaat eten. Het gevoel honger wint deze ronde de competitie.

  Je gaat een oplossing bedenken: je bedenkt wat je gaat eten. Vervolgens stel je jezelf 

de vraag of je zelf gaat koken of uit eten gaat. Allemaal gedachten die volgen op het 

hongergevoel. De gedachte dat je nu geen geld hebt en daarom zelf gaat koken wint deze 

ronde de competitie.

  Je gaat de oplossing uitvoeren: je gaat naar de keuken en begint aan de maaltijd om 

deze vervolgens op te eten.

Het grootste deel van dit proces gebeurt 

onbewust. Telkens weer volgt er een nieuwe 

‘bieding’ in de hersenen die wordt beoor-

deeld op relevantie en uiteindelijk wint de 

bieding die als beste uit de bus komt.

 Hoe je oerbrein
je saboteert
Zoals je inmiddels weet, heeft je oerbrein 

99% van de (eet)beslissingsaandelen in 

handen. Het grootste deel van de tijd is het 

dan ook je oerbrein dat je hoort praten. En 

dat maakt het zo enorm lastig, want: hoe 

weet je nou of je oerbrein aan het woord is 

of je mensenbrein? In haar boek Bright Line 

Eating beschrijft neuroprofessor Susan 

Pierce Thompson hoe het werkt. 

Ze geeft aan dat je brein in allemaal kleine 

afdelingen is verdeeld die ieder hun eigen 

belangen bewaken. Op al deze afdelingen

is het een drukte van jewelste en wordt aan 

één stuk door gebabbeld. Soms kun je het 

horen, maar heel vaak gebeuren deze 

gesprekjes onbewust. Helaas is het voor 

ons niet concreet waarneembaar welk deel 

van het brein aan het woord is in je hoofd, 

en dát maakt het zo lastig. Zeker wanneer 

je bezig bent met het invoeren van nieuwe 

gewoonten. Waar je denkt dat je zelf de 

touwtjes in handen hebt en ‘goed bezig’ 

bent, leidt je oerbrein je op slimme wijze 

om de tuin door tegen je te praten in je 

eigen stem, in je eigen woorden. 

Hierdoor denk je in 99% van alle gevallen 

dat jij zelf beslist, terwijl je gewoon braaf de 

instructies van je oerbrein uitvoert. Zo 

ontstaan innerlijke conflicten. In de eerste 

plaats omdat je oerbrein je overhaalt om 

allerlei dingen te doen die je niet van plan 

was. In de tweede plaats omdat al die 

verschillende breindeeltjes die door elkaar 

heen praten en ieder preken voor eigen 

parochie soms behoorlijk tegenstrijdig 

kunnen zijn in hun behoeften. Zeker 

wanneer ze allemaal proberen om jou 

ervan te overtuigen iets wel of juist niet te 

doen. Ze gaan met je in discussie en in 

99% van alle gevallen winnen ze. Terwijl jij 

denkt dat je het allemaal zelf beslist. In 

werkelijkheid gaat het iets anders.

Als het gaat om eten, werkt het in je 

oerbrein in het kort als volgt: wanneer je 

honger hebt zegt je hypothalamus dat je 

moet eten. Wanneer vervolgens de 

dopaminereceptoren in je hersenen zijn 

verminderd vanwege dopamineresistentie 

zegt je brein: eet meer. Wanneer vervol-

gens het leptinesignaal bij de hersenstam 

wordt geblokkeerd door een teveel aan 

insuline blijft je brein je aanzetten om te 

blijven eten. Ook al zit je vol, ook al weet je 

dat je net gegeten hebt, dan toch zegt je 

brein: ik heb nog steeds honger: en dat 

allemaal in je eigen stem. 

Nu komt het: ons brein houdt niet van 

incongruentie. Het wil dat de dingen die 

het doet, kloppen. Dat betekent dat het 

altijd een goede verklaring zal vinden voor 

de dingen die het doet. Oftewel: het praat 

‘slecht’ gedrag met het grootste gemak 

weer goed. Dit geldt voor eten, voor 

shoppen en voor alle andere dingen die 

we doen. Het klinkt misschien bizar, maar 
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Nu je weet hoe het werkt, weet je ook dat jij niet jouw gedachten bent. Het zijn 

simpelweg allemaal kleine afdelingen in je brein die graag hun behoeften zo goed 

mogelijk gerealiseerd willen hebben. Aangezien jij de persoon bent die dit moet doen, 

zullen ze je met geweldige argumenten maar al te vaak aanzetten tot gedrag dat je 

eigenlijk helemaal niet wilt uitvoeren. Achteraf praten ze je gedrag goed. Logisch dat het 

lastig is om een relaxte relatie te hebben met eten.

 Hoe kun je de saboteur
in je brein herkennen?

Omdat de saboteur met je praat in je eigen 

woorden, is het heel lastig om te herkennen 

wanneer de saboteur aan het woord is en 

wanneer je mensenbrein met je praat. 

Oftewel: wanneer je bij je volle verstand bent 

en wanneer niet. Toch zijn er wel een paar 

trucjes die je kunt toepassen om te ontdek-

ken wie er met je communiceert.

Herstel de chemie in je brein: wan-

neer jouw bloedsuikerspiegel uit balans is, 

zijn je dopaminereceptoren niet betrouw-

baar en is de werking van je honger- en 

verzadigingscentrum verstoord. Hierdoor 

kun je waarschijnlijk constant eten en ben je 

nooit lang verzadigd. In deze situatie heeft je 

saboteur vrij baan. Sterker nog: het is 

logisch dat je oerbrein het overneemt als de 

chemie in je hoofd of in je lichaam niet klopt. 

Dit is namelijk een noodsituatie en dan 

wordt je wilskracht nagenoeg uitgeschakeld. 

Hierdoor wordt het onmogelijk om nuchter 

te kunnen omgaan met al die stemmetjes in 

je hoofd. Anders gaan eten is dus echt de 

eerste stap die je dient te zetten om de stem 

van je saboteur rustiger te laten worden. 

Maak haalbare afspraken met 

jezelf: ons brein is als een puber. Wanneer 

je geen duidelijke afspraken maakt, gaat het 

alle grenzen over. Het zal eindeloos met je in 

discussie gaan. Soms met echt heel goede 

argumenten waar geen speld tussen te 

krijgen is. Uiteraard allemaal in je eigen 

Stop met multitasken: ons mensen-

brein is niet gemaakt om meerdere dingen 

tegelijk te doen. Ons onbewuste brein kan 

overigens wel prima multitasken, dus alles 

wat volledig geautomatiseerd is, gaat prima 

tegelijk. Alle dingen waarbij echter actief 

nagedacht moet worden, dienen een voor 

een te worden gedaan. Dat heeft ermee te 

maken dat er maar een kleine opening is 

naar je bewuste brein. Door deze opening 

kan steeds maar één ding tegelijk binnen-

komen. Doe daarom vanaf nu de dingen die 

je doet met volle aandacht. Dus: niet je 

mobiel aan laten staan tijdens het eten, 

geen tv kijken tijdens het eten, niet met je 

kinderen de supermarkt in (tenzij je een hele 

goede boodschappenlijst bij je hebt), niet 

eten achter de computer, etc. 

Multitasken nodigt vrijwel zeker de saboteur 

uit, alleen al omdat ons bewuste brein maar 

één ding tegelijk kan doen. Hierdoor is het 

bij multitasken noodzakelijk dat je oerbrein 

bijspringt, wat het ook zeker zal doen. 

Wanneer het gaat om jouw relatie met eten, 

is het dan ook belangrijk dat je jouw 

eetplanning maakt op een rustig moment 

en dat je het jouw volle aandacht geeft. 

Maak een duidelijke boodschappenlijst en 

doe je boodschappen eventueel alleen 

zodat je goed kunt nadenken over de keuzes 

die je maakt. Heb je kleine kinderen: eet dan 

niet samen met hen, maar eet wanneer zij 

gegeten hebben. Zodat je je tijdens het eten 

helemaal kunt focussen op hen. Waarschijn-

lijk eten zij dan een stuk beter en jij een stuk 

minder. 

stem. Onthoud: hoe goed de argumenten 

ook zijn, je hebt afspraken gemaakt met 

jezelf en je wilt jezelf niet teleurstellen, dus 

zeg je tegen je brein: ik hoor je, en ik denk 

erover na. Ik heb niet voor niets deze 

afspraak gemaakt, dus vandaag houd ik me 

eraan. Vanavond kijk ik wat ik morgen doe 

op deze manier kunnen ook seriemoorde-

naars nog steeds prima met zichzelf door 

één deur: hun brein zorgt er namelijk voor 

dat er een plausibele verklaring is voor hun 

gedrag. 

Onthoud: ieder goed argument dat probeert om jouw afspraken te ondermijnen, 

is je saboteur in actie. Vaak belooft het je gouden bergen of nog meer succes in de 

toekomst om je vervolgens met een rotgevoel achter te laten. Laat je daarom alleen 

overhalen tot een andere ‘deal’ als je er goed over hebt nagedacht en het hebt 

besproken met mensen in je omgeving. Zij zijn namelijk niet gevangen in jouw emotie 

en zien vaak exact wie er aan het woord is. 

en dan heroverweeg ik je argumenten. Net 

zoals je met een puber doet. Vervolgens 

wacht je tot de emotie is verdwenen. 

Waarschijnlijk kijk je er dan met hele andere 

ogen naar. 
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Checklist

  Het nemen van beslissingen gebeurt in verschillende delen van je brein die allemaal 

met elkaar samenwerken. 

  Alle informatie die binnenkomt in je brein wordt geïnventariseerd op belangrijkheid 

voor het hoofddoel van je brein: overleven en voortplanten.

  De hersenen nemen beslissingen in deze volgorde:

  Je voelt een motivatie (je wilt iets).

  Je gaat een oplossing bedenken (je gaat bedenken hoe je dat wat je wilt kunt krijgen).

  Je gaat de oplossing uitvoeren (je ontvangt wat je wilt).

  Je oerbrein bestaat uit heel veel kleine afdelingen die ieder hun eigen belangen en 

agenda hebben.

  Iedere afdeling van je oerbrein wil graag NU haar projecten doorvoeren en afronden. 

Om dit te kunnen doen, praten de verschillende afdelingen allemaal tegelijk tegen je in 

jouw stem en met jouw woorden. Vandaar dat het soms een beetje druk kan zijn in je 

hoofd.

  Doordat je oerbrein tegen je praat in jouw stem en met jouw woorden denk je dat je 

alles wat je doet zelf bedenkt. Dat jij ‘in charge’ bent. In werkelijkheid voer je slechts de 

instructies uit van je oerbrein en dat kan zorgen voor innerlijke conflicten.

  Ons brein houdt niet van incongruentie, het zal daarom achteraf ons gedrag altijd 

goedpraten.

  Je kunt de saboteur in je brein met een aantal trucjes minder kans geven om de leiding 

over te nemen:

  Zorg voor een gezonde bloedsuikerspiegel zodat je optimaal gebruik kunt maken 

van je wilskracht.

  Maak haalbare afspraken met jezelf en houd je daaraan.

  Stop met multitasken.
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2
WAT DE GELUKKIGE ETER EET
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De Gelukkige 
Eter kiest 
voor echte 
voeding
Mijn oma was de vrouw van de groenteman. Ze kon heerlijk koken en 
gebruikte daarvoor natuurlijk de groenten die mijn opa met de ventkar 
rondbracht. Later haalde ze ook de groenten uit de winkel. Hoewel ze de 
moderne gemakken niet schuwde, bleef mijn oma altijd een voorliefde 
houden voor verse producten en voor echte voeding. Ze kon zich dan 
ook oprecht verbazen over alle pakjes, zakjes en andere dingen die hun 
entree maakten in de supermarkt. Er ging in haar ogen toch niets boven 
een grote pan verse zelfgemaakte groentesoep. 

Als ik kijk naar hoe we met voeding omgaan, 

dan valt me op dat daar iets is verschoven. 

Dat we de afgelopen decennia een heel 

andere betekenis hebben gegeven aan 

‘normaal’ en ‘gezond’ eten. Wat we nu 

normaal vinden, is eigenlijk helemaal niet zo 

normaal en het is zeker niet gezond. Het is 

tegenwoordig misschien de norm geworden 

om te eten uit dozen en zakken, om overal 

vrachtladingen suiker in te stoppen en om 

iedere dag een wijntje te nemen, maar 

zestig jaar geleden was dat echt nog niet 

het geval. Sterker nog, toen kwamen er 

bij de meeste huisvrouwen absoluut geen 

dozen en zakken in de keuken. Dat werd 

gezien als heiligschennis, als het verwaarlozen 

van man en kinderen. 

De introductie van voorbewerkte voeding 

verliep dan ook niet zonder slag of stoot. 

Pas toen er door de voedingsindustrie een 

combinatie werd gemaakt met een deel 

voorbewerkt en een deel zelf toevoegen in 

de vorm van groenten en vlees of bijvoor-BASIC 1
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beeld een ei en melk bij bakproducten, 

ging de huisvrouw het gemak ervan inzien. 

Zij had het gevoel dat ze nog ambachtelijk 

bezig was, en de voedingsindustrie was 

binnen in de keukenkastjes. Iedereen 

tevreden. 

Inmiddels plukken we de steeds wranger 

wordende vruchten van onze nieuwe 

‘normale’ eetgewoonten: naast het feit dat 

veel mensen niet meer kunnen koken en 

absoluut niet weten hoe het werkt met 

voeding (en daardoor heel onzeker worden), 

worden we steeds eerder ziek en zijn we 

dikker dan ooit. Volgens het RIVM heeft op 

dit moment ruim 32% van alle Nederlanders 

één of meerdere chronische ziekten en heeft 

48% last van overgewicht. 

Concreet betekent dit dus dat één op de 

drie Nederlanders een chronische 

aandoening heeft en dat de helft van alle 

Nederlanders te dik is. Bizar nietwaar?

Omdat we echt wel weten hoe de vlag erbij 

hangt, hobbelen we van het ene dieet naar 

het andere en durven we niet meer te eten 

wat goed voor ons is omdat dit te veel 

calorieën of vet bevat. Allemaal omdat in 

een of ander onderzoek wordt geroepen dat 

het gevaarlijk voor ons zou zijn. Onderzoeken 

geven meer inzicht in hoe het werkt in ons 

lijf en in sommige gevallen is het ook heel 

fijn om dat inzicht te hebben, maar onder-

zoeken zijn absoluut niet heilig. Wat in mijn 

ogen veel belangrijker is, is om te kijken 

naar de praktijk: hoe zijn de dingen in de 

natuur geregeld? Wat hebben we al eeuwen 

gedaan als het gaat om voeding? En ook: 

hoe kan de voeding die we eeuwenlang 

hebben gegeten, voeding die ervoor heeft 

gezorgd dat onze soort kon blijven voortbe-

staan, ineens gevaarlijk zijn? Dat is in mijn 

ogen echt de wereld op zijn kop! Natuurlijk 

is het fijn dat we nu meer weten over wat 

bepaalde voeding doet in ons lichaam, 

maar laten we er niet in doorslaan. 

Voeding kan je maken of breken. Het kan je 

helpen om je lichaam in topconditie te 

brengen, maar het kan er ook voor zorgen 

dat je in een rap tempo je lichaam afbreekt. 

Alles heeft te maken met waarvoor je kiest. 

 De synergie 
van voeding

Voeding is een 
levend wezen
Voor veel mensen is voeding gewoon iets 

dat ze eten. Ze kopen het in de supermarkt 

en vaak stoppen ze het gedachteloos naar 

binnen, zich niet eens echt bewust van wat 

ze eten en hoe het smaakt. En al helemaal 

niet van het effect dat het heeft op hun 

lichaam. Ze schrokken, kauwen amper en 

vinden het allemaal wel best. Hoofdzaak is 

dat het lekker is, niet al te veel kost en dat 

het er goed uitziet.  

Ons lichaam is echter meer dan een robot 

die je kunt analyseren en programmeren. 

Waar je af en toe iets in moet stoppen zodat 

het niet stil gaat staan. Het is een levend 

wezen, de optelsom van gedachten, gevoe-

lens, emoties, drama’s en onzekerheden.

Net zoals ons lichaam een levend wezen is, 

is onze voeding dat ook. Het is zoveel meer 

dan vezels, vitaminen en mineralen. Voeding 

is informatie voor onze cellen. Daarom is het 

zo belangrijk dat je kiest voor voeding die 

klopt en die je lichaam ook herkent als 

voeding. Als je eet, weet dan dat je een 

stukje eet van de wereld waarin je leeft. Zo 

eet je bijvoorbeeld ook wat jouw eten heeft 

gegeten, hoeveel zon het heeft gehad, wat 

voor leven het heeft geleefd. Alles hangt 

met alles samen.

Naast eten zijn er voor ons lichaam nog veel 

meer bronnen van voeding. Hierbij kun je 

denken aan zaken als liefde, verbinding, 

vervulling en voldoening. Door jezelf te 

voeden op alle fronten, laad je je hele 

systeem op en herstel je de verbinding met 

jezelf, waardoor je de beste versie van jezelf 

kunt leven. Het tegenovergestelde is ook 

waar: als een van deze zaken in ons leven 

ontbreekt, gaan we dit compenseren met 

eten of ander gedrag.

 Chemische voeding is 
niet de oplossing
Mensen zijn levende wezens die optimaal 

gevoed worden door voeding die leeft of 

heeft geleefd. Door voeding chemisch te 

vervaardigen wordt het een ding, een stukje 

van iets, maar het is niet meer een geheel. 

Hierdoor wordt het voor het lichaam veel 

lastiger om het te herkennen en op te 

nemen. In de eerste plaats natuurlijk omdat 

de natuur ervoor zorgt dat voeding exact 

die voedingsstoffen bevat die nodig zijn om 

het te kunnen verteren en verwerken (denk 

bijvoorbeeld aan vezels in fruit, maar ook 

aan mineralen en vitamines die ervoor 

zorgen dat alle voedingsstoffen goed 

kunnen worden opgenomen en zo op de 

juiste plek terechtkomen). Maar ook omdat 

ons lichaam nog steeds is geprogrammeerd 

op de voeding die in de oertijd aanwezig 

was. Het weet eenvoudigweg niet wat het 

moet doen met dingen als pasta en cola 

light.
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Gezond eten is wat
anders dan perfect eten
Volgens Marc David, expert op het gebied 

van de psychologie van eten, is er een groot 

verschil tussen gezond eten en perfect eten. 

Gezond eten, zo zegt hij, maakt je gezond, 

perfect eten maakt je niet perfect. Perfect 

eten bestaat ook niet. Ieder mens is anders 

en heeft andere behoeften. Genetisch 

gezien heb je de helft van de genen van je 

vader en de andere helft van je moeder 

geërfd, wat betekent dat er oneindig veel 

combinatiemogelijkheden zijn. Daarnaast 

betekent het ook dat wat voor de ene 

persoon werkt, voor de andere persoon 

totaal geen effect heeft.

Perfect eten is daarom absoluut niet de 

sleutel tot een perfecte gezondheid en een 

gelukkig leven. Gezond eten en een gezon-

de leefstijl zijn dat wel. Een gezonde leefstijl 

houdt namelijk rekening met de behoeften 

van jouw lichaam en met de situatie waarin 

je je nu bevindt. Woon je bijvoorbeeld in een 

warm land, dan zal jouw lichaam niet blij 

worden van een stamppot met rookworst. 

Omgekeerd geldt hetzelfde: woon je in een 

land waar het in de winter echt koud kan 

worden, dan heb je niet voldoende aan een 

Hetzelfde is het geval met medicijnen en 

supplementen. Het is natuurlijk super dat ze 

er zijn, maar uiteindelijk kunnen ze natuurlijk 

nooit gezonde voeding, verbinding met 

andere mensen en liefde voor jezelf vervan-

gen. Ook hier gaat het om de balans en om 

het besef dat de technologie misschien wel 

de natuur kan versterken, maar haar nooit 

kan vervangen. De natuur is en blijft de 

basis. 

bord sla, om maar wat te noemen. Een 

gezonde leefstijl luistert naar wat je nu 

nodig hebt, een perfecte leefstijl niet. Zo zul 

je bij een gezonde leefstijl niet gaan sporten 

wanneer je doodmoe bent en zul je gaan 

eten als je honger hebt. Toch is het voor 

veel mensen heel moeilijk om de hang naar 

perfectie los te laten. Misschien komt dat 

ook wel omdat er inmiddels zoveel meningen 

en trends zijn op het gebied van voeding dat 

het soms lastig is om te bepalen wat goed is 

voor jou. 

 Voeding is 
hip en happening
Als je googelt op de term ‘gezonde voeding’ 

krijg je alleen al in Nederland miljoenen hits. 

Sites met de meest fantastische foto’s van 

overheerlijke recepten buitelen over elkaar 

heen. De bladen van de supermarkten staan 

vol met de lekkerste gerechten en nieuwe 

voedingsproducten. Kookboeken vinden 

nog steeds gretig aftrek en kookprogram-

ma’s schieten als paddenstoelen uit de 

grond, net als foodbloggers en voedings-

coaches die allemaal een heel eigen 

filosofie hebben over wat gezond is en wat 

niet. 

Over voeding zijn zo ongeveer evenveel 

meningen als er mensen zijn. Nergens 

kunnen we zo goed over discussiëren als 

over wat we wel en wat we beter niet kunnen 

eten. Over wat wel ‘mag’ en ‘kan’ en wat 

absoluut niet. Geloof me, deze discussies 

kunnen soms hoog oplopen! Ieder jaar 

verschijnen er weer nieuwe voedingsfiloso-

fieën, diëten en eetstromingen. De een nog 

extremer dan de ander. Je kunt het zo gek 

niet bedenken of er is wel iemand die het 

heeft uitgeprobeerd. Van het eten van enkel 

fruit en/of groenten tot een dieet waarin je 

alleen maar dierlijke producten eet. Er zijn 

zelfs mensen die een waterdieet volgen. 

Natuurlijk is het leuk om af en toe eens wat 

te proberen, maar veel van deze nieuwe 

trends zijn behoorlijk extreem. Ik ben meer 

van het type ‘doe maar normaal, dan doe je 

al gek genoeg’. Ik bedoel: het moet ook 

allemaal nog te doen zijn, ook met een 

gezin, een drukke baan en een klein budget, 

en: wat je eet moet passen bij het klimaat en 

het gebied waarin je woont. Dat is ook wel 

handig qua verkrijgbaarheid. 

De Australische arts en orthomoleculair 

biochemicus dr. Libby Weaver heeft het in een van haar 

programma’s over een prachtig onderzoek dat heeft 

aangetoond dat het lichaam bewerkte voeding veel minder 

goed kan verwerken en opnemen dan verse voeding. In dit 

onderzoek hebben de onderzoekers twee groepen mensen 

een maaltijd laten eten. De ene groep kreeg een maaltijd 

gemaakt van uitsluitend verse ingrediënten en de andere 

kreeg een maaltijd met bewerkte voeding. Beide groepen 

slikten een aantal uur na de maaltijd een mini-camera in om 

te kijken hoe de voeding was verteerd. Bij de groep die een 

verse maaltijd had gegeten, was er niet veel voeding meer 

te zien. Alles was mooi verteerd. Dit gold helaas niet voor de 

groep die de bewerkte voeding had gegeten. Hier werden 

veel onverteerde stukken voeding aangetroffen. De pasta 

was zelfs nog in zijn geheel aanwezig en lichtte hier en daar 

groen op. Het was dus wel duidelijk dat het lichaam er niet 

veel mee kon. 
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 Het fenomeen 
Superfood

Helaas bestaat er ook op het gebied van 

voeding niet zoiets als één voedingsmiddel 

dat al je gezondheidsproblemen oplost. Het 

gaat altijd om het totale plaatje, om alles wat 

je eet en drinkt, de hoeveelheid stress die je 

hebt, hoeveel je beweegt, de verbinding met 

de mensen om je heen en of je het gevoel 

hebt dat je zinvol bezig bent. Een handje 

gojibessen of chiazaad per dag zal je dan 

ook echt niet gezonder maken als de rest 

van je leefstijl aan alle kanten rammelt. 

Daarbij is het spul soms echt belachelijk 

duur. Voor hetzelfde geld koop je op de 

markt vaak twee tassen met verse groenten 

van de ‘koude grond’ –  in mijn ogen ook 

superfood – waar je vervolgens mooi een 

hele week van kunt eten, mét je hele gezin. 

Ik bedoel maar.  

Als je dus de volgende keer denkt aan 

superfood, denk dan vooral ook eens aan 

onze eigen Hollandse kolen zoals boeren-

kool, rode kool, spruitjes en bloemkool die 

bovengemiddeld scoren wat betreft 

voedingswaarde en kankerwerende 

capaciteit. Sterker nog: in Amerika zijn 

boerenkool en bloemkolen niet aan te 

slepen! Ook seizoensgroenten en biologisch 

vlees uit jouw regio zijn wat mij betreft per 

definitie een superfood omdat ze exact die 

voedingsstoffen bevatten die je op dat 

moment en op die plek nodig hebt. Boven-

dien zijn de groenten vaak lekker goedkoop 

en in het seizoen prima biologisch te 

verkrijgen voor bijna hetzelfde geld als 

reguliere groenten. En: ze smaken extra 

lekker omdat ze zo goed passen bij het 

klimaat op dat moment en omdat ze 

gegroeid zijn onder de ideale omstandig-

heden. 

Een Gelukkige Eter weet dat er geen heilig 

evangelie bestaat als het gaat om voeding. 

Doordat zij weet hoe het zit en in contact 

staat met haar lijf, laat ze zich niet meer van 

de wijs brengen door het zoveelste onder-

zoek dat wordt gepubliceerd. Zij weet wat 

haar brein nodig heeft en trekt op basis 

hiervan haar eigen plan door de voedings-

jungle. Zij laat zich niet meer gek maken 

door alle trends en voedingsmarketing: 

zij weet wat werkt voor haar en houdt zich 

daaraan.

 Zo word je 
verleid om 
meer te eten
Ook al denk je dat je er niet gevoelig voor 

bent, ook jij neemt onbewust beslissingen 

op basis van signalen die jouw oerbrein 

oppikt. Dit betekent dat ook jij, net als ieder 

ander, vrij makkelijk bent te beïnvloeden. 

Ook al denk je van niet. Ik geloof oprecht dat 

heel veel ‘eetproblemen’ in de kern helemaal 

geen eetprobleem zijn, maar eerder een 

disbalans in de chemie van het lichaam en  

daardoor een overgevoeligheid voor de 

kunstige manier waarop we worden verleid 

en gemanipuleerd als het gaat om eten. 

Hierbij kun je denken aan het gebruik van 

geur, reclames op strategische punten of 

tijden, een reactie op gebruikte geur-, 

kleur- en smaakstoffen en suikers, etc. 

Factoren die onze 
keuzes beïnvloeden
Misschien wel de allerbelangrijkste pro-

grammering die we van nature hebben over 

eten, is dat eten plezier is. Eten zorgt ervoor 

dat we ons goed voelen, dat we ons veilig 

voelen en geborgen. Dit wordt direct na de 

geboorte bevestigd aan de borst, maar ook 

nadat we van de borst zijn, ervaren we al 

snel dat eten verbindt.

Gezien vanuit ons overlevingsinstinct is dat 

allemaal heel logisch: eten is immers een 

ontzettend belangrijke factor voor het 

overleven van de soort en de voortplanting. 

Logisch dat deze programmering rondom 

eten zo sterk is. In de oertijd was deze nodig 

om ervoor te zorgen dat we regelmatig in 

beweging kwamen om eten te zoeken (dat 

toen nog schaars was). Maar in onze 

huidige maatschappij is deze programme-

ring eerder een bedreiging, zeker omdat het 

door de voedingsindustrie tegen ons wordt 

gebruikt door ons te verleiden tot het eten 

en consumeren van meer, meer, meer. De 

hele dag door. 

Onderzoekers Brian Wansink en Pierre 

Chandon hebben zich de laatste decennia 

verdiept in het hoe en waarom van ons 

eetgedrag. Ze hebben ook onderzocht 

welke factoren onze keuzes beïnvloeden. 

En dat zijn er nogal wat. Zo zorgt muziek in 

de supermarkt ervoor dat we langer willen 

blijven en daardoor meer kopen. Gedimd 

licht in restaurants breekt onze zelfbeheer-

sing af en zorgt ervoor dat we langer blijven 

zitten en daardoor meer eten. Ook lekkere 

geuren zorgen ervoor dat we meer willen 

eten. Rustige muziek laat ons langer en 

langzamer eten en meer drinken. Muziek 

beïnvloedt ook onze beleving met betrek-

king tot de duur van de maaltijd (hoe lang 

we hebben gegeten). Grote borden zorgen 

ervoor dat we meer eten en lege borden 

zorgen ervoor dat we stoppen met eten. Om 

die reden wordt in veel restaurants meteen 
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je bord weggehaald als het leeg is. Een leeg 

bord vertelt aan je brein dat je hebt gegeten 

en dat je genoeg hebt gehad. Zodra je dit 

weghaalt, is het voor je brein lastiger om die 

ervaring terug te halen en bestel je sneller 

een volgend gerecht, bijvoorbeeld een 

toetje. 

Waarom je meer 
eet voor de tv
Afleiding tijdens het eten zoals een tv, tablet 

of mobiel, zorgt ervoor dat je niet alleen 

meer eet, maar ook dat je niet meer weet 

hoeveel je hebt gegeten (ineens is die bak 

met chips leeg…).

Afleiding werkt op een heel diep niveau door 

in je hersenen, waardoor je veel minder snel 

het sein ‘vol’ ervaart. Het zorgt ervoor dat je 

je veel positiever voelt over wat je eet, 

waardoor je ook meer zult eten. Omdat het 

wordt afgeleid, ervaart je brein namelijk veel 

langzamer dat je eet. Soms kan het heel 

handig zijn om dit te weten, zeker als je 

ouder bent van ‘moeilijke eters’. Je kent vast 

wel het voorbeeld van kinderen die alleen 

maar hun groente eten als je ze voor de tv 

zet. De tv leidt dusdanig af dat ze helemaal 

niet in de gaten hebben dat ze eten. In dat 

geval kun je het mechanisme voor je laten 

werken.

Ook anderen zien eten zorgt ervoor dat je 

meer wilt eten. Denk maar aan je kinderen 

of partner die chips zitten te eten op de 

bank terwijl jij niet hoeft. Tien tegen één dat 

je uiteindelijk toch een paar chipjes meepikt. 

Als je meer eten krijgt voorgezet, eet je ook 

al snel meer: het aloude opvoedprincipe ‘eet 

je bord leeg’ werkt dieper door dan je denkt. 

Daarbij komt dat we vanuit de oertijd ook 

gewend zijn om, wanneer er eten was, dit 

ook optimaal te benutten. Daarom vinden 

veel mensen het moeilijk om eten te laten 

staan of weg te gooien. 

Hoe makkelijker we toegang hebben tot 

voeding, hoe meer we eten: onderzoek 

toont aan dat voeding die in het zicht staat 

sneller wordt gegeten dan voeding die volle-

dig uit het zicht staat of waar we moeite voor 

moeten doen (bijvoorbeeld een stukje 

lopen). In dat kader geldt ook dat hoe langer 

een maaltijd duurt, des te meer we eten: 

vaak blijft het eten langer op tafel staan 

waardoor het verleidelijk wordt om toch nog 

hier en daar iets te nassen (denk aan het 

pikken van frietjes of nog een klein stukje 

vlees nemen). De hoeveelheid mensen 

waarmee je aan tafel zit beïnvloedt ook 

hoeveel je eet: hoe meer mensen er aan 

tafel zitten, hoe meer we eten. Als op jouw 

werk iedere middag de tafel wordt gedekt, 

eet je waarschijnlijk meer dan wanneer je 

jouw lunch verorbert achter de computer of 

buiten op een bankje.

Alsof dit alles nog niet genoeg is, dien je ook in de supermarkt op je 
hoede te zijn voor de vele verleidingstrucs. Hierbij kun je denken aan:

 Grotere winkelwagentjes (waar meer boodschappen in kunnen).

  Producten met de hoogste winstmarge (meestal zijn dit de merkproducten) 

liggen op ooghoogte.

 Producten voor kinderen liggen op kinderhoogte.

 Producten in displays zijn van zoveel mogelijk kanten zichtbaar en staan vaak op 

plaatsen waar je er net niet over struikelt (zodat je ze echt niet over het hoofd 

kunt zien).

 Bij de kassa, waar veel mensen moeten wachten, staan altijd nog een paar 

handige aanbiedingen. Liefst met dingen die je direct na het afrekenen kunt 

opeten of met producten die kinderen erg lekker vinden (snoep en in de zomer ijs).

 In de winkel is er de mogelijkheid om koffie te drinken. Mannen worden daardoor 

relaxter (helemaal als er ook nog een paar stoelen bij staan) en vrouwen zullen 

langer blijven winkelen.

 Rustige muziek op de achtergrond zorgt ervoor dat de klanten zich op hun 

gemak voelen en daardoor langer in de winkel blijven (en meer kopen).

 De formaten van verpakkingen zijn verdubbeld sinds de jaren ’60 van de vorige 

eeuw. Een mooi voorbeeld is de fles Coca-Cola, die ooit is begonnen als fles van 

750 ml en nu alleen nog maar verkrijgbaar is als 1,5 of tweeliterfles, maar denk 

ook aan chips of aan ijs. In Amerika is het bijvoorbeeld heel normaal om ijs te 

kopen in een emmer van tien liter (zo’n emmer waarin wij water doen om de 

ramen te lappen).

 Verleidingstrucs 
in de supermarkt

LET OP!
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Andere interessante ontdekkingen die Wansink en Chandon 
hebben gedaan als het gaat om hoeveel we eten:

  Als je alleen bent eet je minder vaak, minder veel en meestal 

 ook minder gezond.

  Als je alcohol drinkt bij de maaltijd of alcohol verwerkt door 

 de maaltijd, heb je de neiging om meer te eten.

  We eten meer als we geloven dat we in een goed restaurant 

 eten waarin kwaliteit voorop staat.

  Zet een goede eter bij een slechte eter (bijvoorbeeld iemand die niets 

 lust of weinig eet) en de slechte eter gaat meer eten.

  Zet een slechte eter bij iemand uit haar referentiegroep (dus 

 iemand waar zij graag bij wil horen) die goed eet en de slechte eter 

 eet beduidend meer. Zeker als je kinderen hebt die slecht eten, 

 is dit natuurlijk een prachtige oplossing. 

 Andere 
interessante 
ontdekkingen

 Mindless Eating
Per dag nemen we ruim tweehonderd 

beslissingen die te maken hebben met eten. 

Bijvoorbeeld: neem ik wel of niet een toetje, 

neem ik wel of niet een tweede portie, ga ik 

voor de appeltaart of neem ik een kop thee? 

Heb ik honger of heb ik dorst? Ons brein is 

er maar druk mee. Geleid door onze 

zintuigen (door wat we zien, ruiken, voelen 

en horen) neemt het beslissingen. Hierdoor 

kan onze omgeving ons heel eenvoudig 

beïnvloeden. Onderzoeker Brian Wansink 

schreef er een boek over: Mindless Eating, 

waarin hij uitlegt hoe we ons brein positief 

voor de gek kunnen houden waardoor we 

zonder het te merken minder eten.

Zo is bijvoorbeeld gebleken dat we 92% 

eten van de portie die we op ons bord 

hebben. De sleutel ligt hier dan ook niet in 

minder eten, maar in minder op je bord 

doen. Door te kiezen voor een kleiner bord, 

doe je dat automatisch en kun je per dag 

heel wat ongemerkte calorieën besparen. 

Ook de hoeveelheid keuze die we hebben 

kan ervoor zorgen dat we veel meer eten. 

Denk maar aan een buffet waar de meeste 

mensen hun borden twee of drie keer 

overvol laden, iets wat je thuis aan de 

keukentafel waarschijnlijk niet zou doen. 

Door met jezelf af te spreken dat je maar 

drie dingen van het buffet kiest en ook maar 

één keer opschept, halveer je al snel de 

hoeveelheid die je normaal zou nemen. 

 Waarom kiezen we 
voor bepaalde 
voedingsmiddelen?
Ons lichaam zoekt van nature naar calorie-

rijke voeding, omdat dit onze kansen op 

overleving en een succesvolle voortplanting 

vergroot. Ons onbewuste brein stuurt ons 

dus altijd in de richting van die voeding die 

veel energie levert, zelfs als we gezond 

willen eten. Grappig: ook bij natuurvolkeren, 

volken die nog leven in de natuur, geïsoleerd 

van onze moderne gemakken en vrij van 

technologie, is dit mechanisme nog steeds 

van kracht: zij focussen niet op groente, 

maar op calorierijke voeding als vlees, 

noten, honing, bessen, fruit en knollen.

Calorierijke voeding geeft dopaminepieken 

in de hersenen waardoor we ons fijn voelen, 

groenten doen dit niet en zijn daardoor 

minder populair. Met name geconcentreerde 

koolhydraten zorgen voor een enorme 

dopaminepiek, omdat ze heel snel energie 

ONTDEKKINGEN
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leveren. Over het algemeen kun je zeggen 

dat hoe zoeter iets smaakt, hoe sterker het 

dopaminesignaal in de hersenen is. Maar 

ook voeding die veel vetten bevat of juist 

zout of umami (hartig) smaakt zorgt voor de 

afgifte van dopamine in je brein.

Naast de smaak van voeding is het natuur-

lijk ook belangrijk hoe iets eruitziet, hoe het 

ruikt en waar je het kunt krijgen. Naast de 

smaakbeleving van voeding zijn er nog veel 

meer factoren die een rol spelen bij onze 

keuze van voedingsmiddelen. Hierbij kun je 

denken aan je omgeving en wat daar 

verkrijgbaar is. Maar ook de eetcultuur van 

je omgeving en het land waarin je woont 

bepaalt vaak jouw voedingsvoorkeuren. Hier 

in Nederland kiezen we bijvoorbeeld sneller 

voor aardappelen en brood, in China voor 

rijst en noedels. 

Een andere factor die in grote mate jouw 

voedingskeuzes bepaalt, is wat je hebt 

geleerd over voeding en wat jouw overtui-

gingen zijn over voeding. Zo griezelen 

oervolkeren van McDonald’s en zijn ze gek 

op insecten. Wij op onze beurt moeten er 

niet aan denken om bloed te drinken van 

een dood dier en het eten van insecten is 

hier toch ook nog wel een dingetje. Het is 

dus maar net hoe en waar je bent opgevoed 

en wat de groep mensen doet waarmee jij je 

identificeert. Zodra zij kiezen voor paleo of 

veganisme is de kans groot dat je daardoor 

wordt beïnvloed in jouw voedingskeuzes. 

Zeker wanneer je nog een kind bent. 

 Blisspoint
Met name de smaak van voeding bepaalt de 

aantrekkingskracht van een voedingsmiddel 

of maaltijd. Maar ook het plezier en het 

goede gevoel die een bepaald voedings-

middel ons geven, zijn belangrijke factoren 

als het gaat om hoeveel en hoe vaak we iets 

eten. Al deze factoren zijn aan te leren. Dit 

kan door een bepaald product vaak te eten, 

maar ook door een product te koppelen aan 

een bepaalde situatie (taart omdat het feest 

is, de speciale wijn die je altijd drinkt op 

vakantie in Italië, het snoepje dat je altijd van 

je opa of oma kreeg, één keer in de week op 

de markt een visje eten met je moeder, etc.). 

Je brein onthoudt dan het gevoel dat je 

ervoer bij het eten van een bepaald voe-

dingsmiddel en vertelt je om dit gedrag te 

herhalen op momenten dat je verlangt naar 

die periode, dat moment of dat gevoel.

Naast de koppeling van voeding aan een 

bepaalde emotie, is er ook nog een koppe-

ling van voeding aan een intens goed 

gevoel. Zeker als je bepaalde componenten 

van voeding (suiker, zout en vet) in exact de 

juiste hoeveelheden gebruikt, wordt 

Kortom: we worden dus dag in, dag uit 

gemanipuleerd als het gaat om de voeding die we eten. 

Om ons heen zijn constant signalen die ons oerbrein er 

via heel subtiele manieren aan herinneren dat het tijd is 

om te eten. Het oerbrein reageert primair vanuit de 

overlevingsdrang dat je nooit weet of er morgen nog 

eten is en wil daarom ook nu eten. Het gevolg is dat we 

chronisch overeten en dat steeds meer mensen denken 

dat ze een eetprobleem hebben. Maar is dat ook zo?
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 Alles mag en 
alles kan

Veel ‘emotie-eters’ en mensen met een 

eetstoornis zijn ooit begonnen met het 

nastreven van een perfecte leefstijl. Immers: 

als je extreme behoefte hebt aan controle 

over jezelf en je leven omdat je eigenlijk 

geen vertrouwen hebt in jezelf, is voeding 

een prachtige manier om dat in de praktijk 

te brengen. Voeding kun je namelijk als 

geen ander controleren en beheersen. Maar 

helaas voor jou: ook al heb je je voeding 

perfect in orde, je tekortkomingen zullen 

blijven.  

Mocht je dus nog steeds een perfecte 

leefstijl nastreven, pas dan op dat je er niet 

in gevangen raakt. Het leven is namelijk niet 

zwart-wit. In veel gevallen zal een perfecte 

leefstijl jouw lichaam niet geven wat het 

echt nodig heeft, met als gevolg dat je soms 

hard en streng zult zijn naar jezelf (en dit 

waarschijnlijk ook wordt naar anderen). Het 

gevolg is dat je op die momenten dat je het 

niet volhoudt om perfect te zijn steeds meer 

een hekel krijgt aan jezelf. Je lichaam gaat 

hiermee eenvoudigweg niet akkoord en zal 

uit dit strenge keurslijf willen breken. Het 

kan dus goed zijn dat je ineens doorslaat 

naar de andere kant en alles gaat doen wat 

‘niet mag’. Om vervolgens na een tijdje zo 

ontzettend te balen van jezelf dat je weer 

begint met je volgende ‘dieet’. 

 Het is wat het is 
en het is oké
Vanuit het ‘ideaalbeeld’ dat de buitenwereld 

ons geeft, denken we dat ons leven ‘beter’ 

wordt als we bepaalde dingen bereiken 

(zoals een slanker lichaam of een betere 

opleiding), maar niets is minder waar. 

Ons leven blijft exact hetzelfde. Ook als

we perfect eten en ook als we het perfecte 

figuur hebben.

Het gaat erom dat je je leven accepteert 

zoals het is en dat je jezelf accepteert 

zoals je bent. Nu, op dit moment. We gaan 

allemaal dood, ook als we een perfecte 

leefstijl hebben. Het zou dan ook zo ontzet-

tend jammer zijn als je vergeet te leven 

omdat je druk bent met ‘perfect’ zijn. 

Perfect willen zijn ligt heel vaak aan de basis 

van allerlei eetproblemen. Eten kun je nu 

eenmaal makkelijker controleren dan je 

leven.

Door middel van voeding kunnen we ons 

verbinden met anderen, kunnen we voelen 

en ervaren dat we leven en kunnen we 

contact maken met de aarde en onszelf. 

Bij het nastreven van een perfecte leefstijl 

kan het weleens zijn dat we dit vergeten. 

Onthoud: het leven is perfect, ook als het 

voor jou misschien imperfect is. Alles wat 

je hebt, is alles wat je nodig hebt. Het is 

misschien niet wat je wilt, maar het is wel 

wat goed is voor jou, nu, op dit moment. 

Daar mag je echt op vertrouwen. Alle 

energie die je gebruikt om te vechten tegen 

je imperfectie kun je niet gebruiken om het 

leven te creëren waarnaar je verlangt. Zodra 

je stopt met vechten komt deze energie vrij. 

Er bestaat een link tussen obsessief eten 

en rigide eten. Zeker als je perfect wilt zijn 

in wat je eet en hoe je eet, loop je gevaar om 

vroeg of laat ook in deze eetspiraal terecht 

te komen. Door de overstap te maken van 

het beheersen van je voedingsgedrag naar 

het terugnemen van de leiding door het 

maken van dagelijkse, bewuste keuzes, kun 

je dit voorkomen. Je kunt dan nog steeds 

kiezen voor een overwegende paleo-leefstijl 

of een overwegend suikervrije leefstijl, maar 

het is oké als het een dag niet lukt omdat je 

hiervoor bewust hebt gekozen.

Deze mindset geeft ruimte en voorkomt dat 

je doorslaat zodra je jezelf een keertje 

toestaat om nu iets te doen dat eigenlijk niet 

‘mag’. Het motto is vanaf nu: ‘Alles mag en 

alles kan, en vandaag kies ik voor…’. 

voeding onweerstaanbaar. De voedingsin-

dustrie weet dit en is op zoek gegaan naar 

de magische verhoudingen van ingrediën-

ten die ervoor zorgen dat een voedingsmid-

del zo onweerstaanbaar wordt dat we het 

móéten hebben en steeds meer willen 

hebben. Net zo lang totdat we eraan 

verslaafd zijn. Onderzoeksjournalist Michael 

Moss schreef hierover het boek Zout, suiker, 

vet, waarin hij blootlegt hoe we verslaafd 

worden gemaakt aan wat we eten.

Hij heeft het daarin over het blisspoint, 

waarbij verschillende combinaties van 

smaakstoffen zorgen voor een ‘ik-wil-meer-

orgasme’ in je brein. Maar ook zaken als 

verpakking (een krakende chipszak of 

koekjesverpakking belooft genot en laat je 

al watertanden) en het creëren van meer 

eetmomenten (denk aan de geweldige 

reclames voor ontbijtkoek bij de koffie en 

instant soep om vier uur ‘s middags) zorgen 

ervoor dat ons oerbrein gelijk wordt gewekt 

uit haar slaap en ons aanzet tot eten.
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Checklist

  Per dag nemen we ruim tweehonderd beslissingen die te maken hebben met eten.

  Hoe makkelijker we toegang hebben tot voeding, hoe meer we eten.

  Voeding kan je maken en breken. Het is informatie voor je cellen en je lichaam gebruikt 

het om zichzelf mee te onderhouden en op te bouwen. Wat je vandaag eet is morgen 

een deel van jou, dus waar wil je uit bestaan?

  Eten uit pakjes, bakjes en zakjes is misschien de norm geworden, normaal is het niet.

  Volgens het RIVM heeft op dit moment een op de drie Nederlanders een chronische 

aandoening en is de helft van alle Nederlanders te dik.

  Liefde, vervulling, verbinding en voldoening zijn ook een belangrijke voedingsbron. 

Zodra er een ontbreekt, is de kans groot dat je dat gaat compenseren met eten of 

ander gedrag.

  Gezond eten maakt je gezond, perfect eten maakt je niet perfect; een gezonde leefstijl 

zorgt ervoor dat je luistert naar wat je nu nodig hebt, een perfecte leefstijl niet.

  Heel veel eetproblemen zijn in de kern geen eetprobleem, maar een overgevoeligheid 

voor listige manipulatietrucs op het gebied van voeding.

  Afleiding tijdens het eten zorgt er niet alleen voor dat je meer eet, het zorgt er ook voor 

dat je minder lang verzadigd bent.

  Ons lichaam zoekt van nature naar calorierijke voeding omdat dat onze kansen op 

overleving en succesvolle voortplanting vergroot.

  Er bestaat een link tussen rigide en obsessief eten: het een werkt vaak het ander 

 in de hand.

  Het leven is perfect: alles wat je hebt is alles wat je nodig hebt. Alle energie die je 

gebruikt om te vechten tegen je imperfectie kun je niet gebruiken om het leven te 

creëren waar je naar verlangt. Zodra je stopt met vechten komt deze energie vrij.

 94 
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De 
Gelukkige 
Eter doet 
niet aan 
diëten
Bij mijn oma op de wc hing een tegeltje: ’Ieder pondje gaat door 
het mondje.’ Als kind snapte ik daar helemaal niets van. Op een dag 
heb ik daarom aan mijn oma gevraagd wat dat betekende, en ze 
legde uit dat hoe meer je eet, hoe dikker je wordt. Ik, als kind in de 
groei, at op dat moment véél! Ik was ook niet echt de dunste, dus 
de boodschap kwam binnen: ik ging minder eten. Gelukkig voor mij 
vind ik eten veel te lekker, dus zodra dat tegeltje uit mijn blikveld 
verdween was de wijze les vergeten. Maar toch. Soms lijkt het wel 
of onze hele ‘eetmaatschappij’ op dit tegeltje is gebaseerd. Maar 
dan omgekeerd. 

Volgens onderzoek van het RIVM is onge-

veer de helft van alle Nederlanders tegen-

woordig te dik. Ook van de dunne mensen 

heeft ongeveer een kwart een te hoog 

vetpercentage. Daarnaast kampen steeds 

meer mensen met een chronisch gebrek 

aan energie. We eten meer dan ooit, maar 

het eten dat we eten, bevat geen of onvol-

doende voedingsstoffen, waardoor ons 

lichaam vaak al op jonge leeftijd kampt met 

ernstige tekorten. Ik durf dan ook gerust te 

stellen dat we hier niet te maken hebben BASIC 2
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met een overvoedingsprobleem, maar met 

een ondervoedingsprobleem! Het heeft 

alles te maken met onze ‘calorie-telcultuur’.

We zijn zo gefocust op het binnenkrijgen 

van zo min mogelijk calorieën per maaltijd 

dat we vergeten om te kijken naar de inhoud 

van wat we eten. Daardoor kan het gebeuren 

dat je misschien precies je dagelijks 

‘toegestane’ hoeveelheid calorieën binnen-

krijgt, maar dat die calorieën veel te weinig 

voedingsstoffen bevatten voor je lichaam. 

Je zet daardoor als het ware lege verpakkingen 

in de voorraadkast in je lijf. 

De theorie achter het tellen van calorieën 

is dat het lichaam per dag een bepaalde 

hoeveelheid energie verbrandt. Door minder 

energie te eten dan het lichaam nodig heeft 

kun je gaan afvallen. Eet je meer dan het 

lichaam verbrandt, dan kom je aan. Logisch, 

toch? Of toch niet? Als dit echt zo zou 

werken, dan zouden we als calorieën 

tellende natie allemaal slank en gezond 

moeten zijn. Bovendien ben ik heel be-

nieuwd hoe het in dat geval zou aflopen met 

onze topsporters, die per dag zeker tussen 

de 6000 en 10.000 calorieën verbranden, 

maar ‘slechts’ 3500 calorieën per dag naar 

binnen werken. Die zouden dan binnen een 

paar jaar verdwenen moeten zijn. Toch 

lopen ze nog steeds rond. Waarschijnlijk 

is het dus iets gecompliceerder. 

 Wat is eigenlijk 
een calorie?

Je kunt je lichaam vergelijken met een 

enorm bedrijf waarin alles wordt betaald 

met calorieën: verwarming, werkzaamheden, 

verlichting en ontspanning. Om die reden 

houdt je metabolisme (stofwisseling) exact 

bij wat je binnenkrijgt. Het meet alles wat je 

binnenkrijgt primair op twee dingen: de 

hoeveelheid energie die het levert en de 

hoeveelheid voedingsstoffen die het aan 

het lichaam geeft. 

De hoeveelheid energie wordt aangeduid in 

de vorm van calorieën. Een calorie is dan 

ook eigenlijk niets anders dan een meeteen-

heid die wordt gebruikt om aan te duiden 

hoeveel energie je lichaam kan maken uit 

een bepaald voedingsmiddel. Deze energie 

kan je lichaam op verschillende manieren 

gebruiken:

  om te werken of te trainen;

  als reserve door het op te slaan als 

vetten;

  om de lichaamstemperatuur te regelen.

Verreweg de meeste energie wordt omgezet 

in warmte. Een deel van deze warmte wordt 

gebruikt om je lichaam op temperatuur te 

houden. Dit verklaart ook waarom je in de 

zomer vaak minder behoefte hebt aan heel 

geconcentreerde/energierijke voeding zoals 

bijvoorbeeld stamppotten: je lichaam hoeft 

minder warmte te produceren. De warmte 

die niet nodig is om je lichaam op tempera-

tuur te houden, wordt afgevoerd.

Als je kijkt naar de grote voedingsgroepen, 

ook wel de macronutriënten genoemd, is de 

opbrengst in calorieën als volgt:

  1 gram koolhydraat levert 4 calorieën

  1 gram eiwit levert 4 calorieën

  1 gram vet levert 9 calorieën

Calorieën zijn geen voedingsstoffen!

Bevat een voedingsmiddel veel calorieën, 

dan levert het veel energie aan je lichaam. 

Bevat het weinig calorieën, dan is de 

energieopbrengst voor je lichaam minder. 

Daar komt een boel verwarring om de hoek 

kijken. 

Je kunt dus een prachtig dieet volgen dat 

je netjes 1700 calorieën per dag oplevert, 

maar de hoeveelheid voedingsstoffen die 

het bevat is uiteindelijk waar het om draait. 

1700 calorieën aan lightproducten of 

bewerkte voeding zal veel minder voedings-

stoffen opleveren dan 1200 calorieën aan 

onbewerkte, natuurlijke voeding.

 Je lichaam telt 
zelf calorieën
Het bedrijf dat jouw lichaam is, heeft een 

hoofdkantoor. Dat zijn je hersenen, en in de 

hersenen zetelt ook de financieel directeur. 

Dat is je hypothalamus. Naast een heleboel 

andere taken houdt deze exact bij wat er 

binnenkomt en wat eruit gaat aan energie. 

Komt er genoeg binnen, dan zal zij de 

verbranding versnellen en is er meer 

‘budget’ voor het doen van uitgaven. Maar 

eet je te weinig, of eet je veel voeding die 

weinig voedingsstoffen bevat, dan zal zij 

gaan bezuinigen. Je lichaamstemperatuur 

zal worden verlaagd, grote energieverbrui-

kers in de stad (je spieren) zullen gedeelte-

Kwantiteit en kwaliteit 
De hoeveelheid calorieën die een product 

bevat, dus hoeveel energie het levert,

zegt helemaal niets over de hoeveelheid 

voedingsstoffen die je lichaam eruit kan 

halen. Kwantiteit en kwaliteit zijn twee 

verschillende dingen.
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 De kracht 
van echte voeding

Om energie te besparen kiest ons brein 

natuurlijk het liefst voor de makkelijke weg. 

Daarom zijn bewerkte voedingsmiddelen zo 

woest aantrekkelijk. Hoe meer bewerkt een 

voedingsmiddel is, hoe sneller en hoe meer 

energie het lichaam eruit kan halen. Het 

heeft dan ‘veel voor weinig’ en daar wordt je 

brein heel gelukkig van. Door het bewerken 

(blenderen, stomen, grillen, koken) wordt 

het eten als het ware voorverteerd. 

Celwanden worden gekneusd en vezels 

worden kapot gemaakt of soepeler waar-

door de voedingsstoffen makkelijker 

beschikbaar zijn. Als je honger hebt, is 

het dus logisch dat je lichaam vraagt om 

bewerkte voeding.

Toch is bewerkte voeding geen handige 

keuze als je je langer verzadigd wilt voelen 

en een relaxte relatie wilt hebben met eten. 

Juist dan is het belangrijk om te kiezen voor 

onbewerkte voeding. In de eerste plaats 

omdat het langer duurt om het te verteren, 

maar zeker ook omdat je lichaam er veel 

meer voedingsstoffen uithaalt. Probeer dus 

altijd zoveel mogelijk onbewerkte voeding te 

verwerken in je maaltijden, zodat je lichaam 

zo lang mogelijk verzadigd is. Niet alleen 

versterkt dat je wilskracht, het helpt je ook 

om te voorkomen dat je lichaam haar 

natuurlijke ‘vetsetpoint’, ook wel je natuurlijke 

gewicht genoemd, verhoogt. 

lijk worden gesloten en afgebroken en met 

de verlichting zal zuiniger worden omge-

gaan (dat betekent dat je minder scherp 

wordt in je hoofd). En: de afdeling marketing 

(je hongergevoel) wordt aangezet om extra 

calorieën binnen te krijgen. De financieel 

directeur voert dus enerzijds bezuinigings-

maatregelen door en zorgt er aan de andere 

kant voor dat er meer geld (in de vorm van 

calorieën) binnenkomt. Hierdoor zal je 

lichaam hongerig blijven aanvoelen en gaan 

vragen om meer eten. Ook al heb je die dag 

veel gegeten, je lichaam meet dat er een 

tekort is aan voedingsstoffen en zal dat 

willen aanvullen. Dat is ook een van de 

redenen dat je zo snel weer honger hebt 

na het eten van een fastfoodmaaltijd: je 

lichaam vraagt om extra voedingsstoffen 

om de maaltijd te kunnen verteren. 

 Het 
vetsetpoint
Van nature kan ons lichaam ons gewicht 

prachtig reguleren. Met behulp van ons 

natuurlijke vetsetpoint zorgt het ervoor dat 

je niet meer eet dan je nodig hebt en dat je 

op tijd stopt met eten. Tot halverwege de 

vorige eeuw werkte dat prima en hadden de 

meeste mensen een stabiel gewicht. Bij een 

tekort aan voedingsstoffen werd de stofwis-

seling wat langzamer en aten ze wat meer. 

Zodra het lichaam goed voorzien was, 

kregen ze minder honger en werd de 

stofwisseling weer versneld. In onze huidige 

wereld, met een overvloed aan eten, werkt 

het vetsetpoint bij een groot deel van de 

mensen niet meer optimaal. Om die reden 

vechten steeds meer mensen tegen 

overgewicht.

De thermostaat voor je vetsetpoint bevindt 

zich in de hypothalamus. Je weet wel, de 

financieel directeur van je brein. Zij ontvangt 

constant informatie over de grootte van de 

vetcellen en eventuele veranderingen in de 

vetcellen. Zodra je vet verliest, wordt dit 

gemeld en zal je lichaam er alles aan doen 

om je te laten eten. Heb je voldoende vetten 

tot je genomen, dan zal de thermostaat je 

ertoe aanzetten om te stoppen met eten. 

Het hormoon dat hierin een sleutelrol speelt 

is leptine. Het wordt aangemaakt in de 

vetcellen en geeft aan je oerbrein door 

wanneer je genoeg hebt gehad zodat je 

vervolgens stopt met eten. 

Te veel vetweefsel 
maakt dikker
Mensen met overgewicht hebben meer 

vetcellen dan mensen met een normaal 

gewicht. Aangezien alle vetcellen zorgen 

voor de aanmaak van leptine, hebben 

mensen met overgewicht vaak meer dan 

voldoende leptine in hun bloed. Je zou dus 

zeggen dat daardoor het leptinesignaal aan 

de hersenen toch duidelijk genoeg zou 

moeten zijn. Het werkt echter anders: 

wanneer je langdurig te veel leptine in je 

bloed hebt, zal je lichaam leptinereceptoren 

afsluiten om te voorkomen dat het brein 

overvoerd wordt door leptine. Dat betekent 

dat er minder ontvangers zijn die kunnen 

communiceren dat er voldoende vet in het 

lichaam aanwezig is. Het gevolg daarvan is 

dat je lichaam zal denken dat er hongers-

nood heerst. In reactie daarop gaat de 

hypothalamus ervoor zorgen dat je én meer 

gaat eten, én meer vetcellen aanmaakt 

zodat je voldoende leptine kunt maken: je 

komt aan. Zo wordt dus je vetsetpoint 

verhoogd en wordt automatisch je basisge-

wicht hoger. Dan heb je nog meer leptine 

nodig om je verzadigd te voelen en zul je 

dus nog meer moeten eten. 
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De invloed van 
overgewicht op jouw 
vetsetpoint
De vetsetpoint-thermostaat werkt perfect 

als er een tekort dreigt, maar het werkt niet 

optimaal als je gedurende een te lange 

periode te veel vet hebt. Wanneer dat 

gebeurt, zal je lichaam van nature het 

vetsetpoint verhogen. Dit betekent dat je 

lichaam vanaf dat moment denkt dat een 

hoger gewicht de norm is. Dit verklaart ook 

waarom mensen met overgewicht na 

verloop van tijd een hoger vetsetpoint 

krijgen.

Ook een tekort aan vetweefsel geeft niet 

het effect dat je graag zou willen. Te weinig 

vetweefsel betekent namelijk dat je niet 

voldoende leptine kunt aanmaken, waar-

door je stofwisseling en schildklierwerking 

zullen vertragen: je wordt moe en je gewicht 

neemt toe.

NB: een gezond percentage vetweefsel 

schommelt bij mannen tussen 15% en 25% 

en bij vrouwen tussen 20% en 30%.

Het vetsetpoint en 
gewichtsverlies
Zodra je gewicht gaat verliezen, slinken je 

vetcellen. Hierdoor maak je minder leptine 

aan. Dit zorgt ervoor dat je brein denkt dat je 

sterft van de honger. Het zal aan de nood-

rem trekken en direct melding maken aan 

de hypothalamus. Deze zal vervolgens 

maatregelen treffen om te voorkomen dat je 

te veel vet kwijtraakt. Hierbij kun je denken 

aan:

  Het vertragen van de stofwisseling: het 

lichaam zal minder schildklierhormoon 

aanmaken. Hierdoor kun je het koud 

krijgen of vermoeider worden.

  Er wordt minder energie naar je spieren 

gestuurd, waardoor je minder zin krijgt 

om te bewegen.

  Je gaat sterker reageren op belonend 

voedsel (ken je dat: als je op dieet bent 

lijkt al het ‘verboden voedsel’ ineens 

een stuk lekkerder).

  Je krijgt honger.

De reactie die ontstaat in je brein als gevolg 

van vetverlies is te vergelijken met de 

respons die je lichaam geeft als je te lang je 

adem inhoudt. Je moet dan gewoon weer 

ademen, ook al wil je het misschien niet, je 

kunt niet anders. De hypothalamus zal als 

reactie op de verandering van je vetsetpoint 

de verzadigingscentra in de hersenstam 

beïnvloeden. Als je dus vet verliest als 

gevolg van een dieet, zal de hypothalamus 

Wanneer je op dieet gaat zonder jouw 

leptinewerking te herstellen, zal je hypotha-

lamus je vroeg of laat dwingen om weer te 

gaan eten. Vrijwel alle reguliere diëten en 

voedingsadviezen zijn om die reden bij 

voorbaat al gedoemd te mislukken. Wan-

neer je blijvend jouw gezonde gewicht wilt 

bereiken, kun je niet anders dan beginnen 

bij het begin: het herstellen van de werking 

van leptine in jouw brein.

Leptine werkt 
optimaal bij een gezonde 
bloedsuikerspiegel
Iedere keer als je eet, geeft dit schommelingen 

in je bloedsuikerspiegel (ook als je gezonde 

dingen eet!). Om deze schommelingen zo 

goed mogelijk in balans te houden maakt 

het lichaam insuline aan, het hormoon dat 

nodig is om de voeding in de cellen te 

brengen en om je bloedsuikerspiegel in 

balans te houden. Belangrijk om te 

onthouden is dit:

  Hoe vaker je op een dag eet, hoe vaker je lichaam 

insuline aanmaakt.

  Hoe meer suiker (of zoete smaak) je per maaltijd eet, 

des te hoger de hoeveelheid insuline die je lichaam 

aanmaakt. Ook zoetstoffen hebben daarom indirect 

invloed op je bloedsuikerspiegel.

ervoor zorgen dat je de periode na je dieet 

meer gaat eten. Ook zorgt zij ervoor dat je 

meer eten nodig hebt om je vol en voldaan 

te voelen na een maaltijd dan voordat je 

begon met diëten. Hierdoor worden de 

Blijvend gewicht verliezen De enige manier om blijvend gewicht te 

verliezen, is door ervoor te zorgen dat de leptinesignalen in je brein optimaal werken. 

Alleen dan komen alle signalen op een juiste manier door. Je oerbrein gaat dan ineens 

zien dat je veel te veel vet op voorraad hebt en zal je gaan helpen om het los te laten.

ontstane tekorten snel weer aangevuld. Ons 

overlevingsmechanisme uit de oertijd keert 

zich nu tegen ons. 

Insuline blokkeert leptine
Onderzoeker David Lustig heeft met zijn 

team ontdekt dat wanneer je te veel insuline 

in je bloed hebt, de werking van leptine 

wordt geblokkeerd bij de hersenstam. Zoals 

je inmiddels weet, maakt de hersenstam 

deel uit van je oerbrein. In de hersenstam 

worden dingen als je bloeddruk, ademhaling 

en slaap-waakmechanisme geregeld. Je 

kunt dit deel van de hersenen niet actief 

beïnvloeden, het functioneert volledig 

automatisch.
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Doordat de leptinesignalen niet doorkomen 

in de hersenstam ga je ongecontroleerd, 

automatisch eetgedrag vertonen. Ook al zie 

je wat je doet en wil je niet doen wat je doet, 

je kunt eenvoudigweg niet stoppen. Het 

gevolg is vaak dat je boos wordt op jezelf

en gefrustreerd raakt vanwege je ongecon-

troleerde eetgedrag (en daardoor vaak nog 

meer ‘pret-eten’ gaat eten, waardoor een 

vicieuze cirkel ontstaat).

Leptineresistentie 
keren
De eerste en belangrijkste stap om ervoor 

te zorgen dat je brein weer ontvankelijk 

wordt voor leptine, is je bloedsuikerspiegel 

en insulinespiegel in balans brengen. In 

hoofdstuk 7 ga je ontdekken hoe je dat kunt 

doen.

Een andere heel belangrijke factor voor het 

keren van leptineresistentie is te vinden in 

de hoeveelheden die je eet. Hoe beter deze 

zijn aangepast aan wat je werkelijk nodig 

hebt op een dag, des te sneller de leptine-

signalen weer opgepakt gaan worden. In 

deel 4 vind je daarom een uitgebreid 

overzicht van wat je werkelijk nodig hebt per 

maaltijd en per dag. 

Daarnaast speelt de hoeveelheid omega 3 

die jouw lichaam beschikbaar heeft een 

belangrijke rol bij het keren van leptine-

resistentie. Weet dat hoe gezond je ook eet, 

jij ook waarschijnlijk een groot tekort zult 

hebben aan omega 3.

Je lichaam kan zelf geen omega 3 maken en 

is daarvoor geheel afhankelijk van wat je 

eet. In voedingsbasic 3 kom ik hier nog 

Bewerkte of belonende voeding is een grote 

veroorzaker van veranderingen in je vetset-

point en het zorgt ervoor dat je uiteindelijk 

het contact kwijtraakt met je natuurlijke 

vetsetpoint. Het schopt de chemie in je 

brein in de war, waardoor je gaat luisteren 

naar de behoefte die je hersenen hebben in 

plaats van naar de behoeften van je lichaam. 

Hierdoor ga je niet meer eten om jezelf te 

voeden, maar ga je eten voor je plezier. 

Je beloningssysteem overschreeuwt 

vervolgens je natuurlijke vetsetpoint en 

overschrijft daardoor je natuurlijke behoefte 

aan voedingsstoffen. Zo wordt het steeds 

moeilijker om te voelen wanneer je voldaan 

bent. Bij alle voeding die je eet gaat het er 

dan ook om of het de verbinding met je 

natuurlijke vetsetpoint versterkt of verbreekt 

waardoor je meer gaat eten en gaat eten om 

je brein een plezier te doen.

  Stap over naar voeding die minder belonend is. Hierdoor wordt er veel minder 

dopamine vrijgegeven en zal de hypothalamus minder tegenwerken.

   Stop met het eten van suikers en snelle koolhydraten: deze zorgen ervoor dat je 

lichaam te veel leptine aanmaakt en ze triggeren een leptineresistentie. 

Hierdoor krijgt je brein niet het sein ‘vol’ en eet je al snel te veel

  Eet geen tussendoortjes: ook die zorgen voor de aanmaak van insuline en leptine,

waardoor je natuurlijke verzadigingsmechanisme wordt ondermijnd.

  Eet voldoende eiwitten: eiwitten werken rechtstreeks in op de hypothalamus. 

Ze beïnvloeden daar het vetverbrandingssysteem en verlagen het vetsetpoint.

  Check jouw omega 3-waarden en herstel die zo snel mogelijk. Zorg voor voldoende 

voeding die rijk is aan omega 3 en vul eventueel aan met een goed omega 3-supplement (zie ook 

het omega 3-dossier voor meer informatie). Hiermee help je jouw hypothalamus te gaan zien dat 

er voldoende vetvoorraden aanwezig zijn en voorkom je honger en ander sabotagegedrag. 

uitgebreid op terug. Een van de belangrijk-

ste functies van deze ‘wonderolie’ is dat het 

ervoor zorgt dat ontstekingsreacties in het 

lichaam stoppen. Deze reacties kunnen 

bijvoorbeeld zorgen voor verschillende 

soorten kanker, reuma, hart- en vaatziekten, 

depressiviteit en diabetes type 2. Maar ook 

kunnen ze ervoor zorgen dat je brein geen 

‘ik ben vol’-signalen meer ontvangt van de 

aanwezige leptine in je bloedbaan. 

Met name de ontstekingsremmende 

werking van omega 3-vetten helpt om 

leptineresistentie te keren. Hierdoor gaat je 

brein weer zien dat je meer dan voldoende 

vet voorradig hebt en zal het dit vet gaan 

verbranden zonder sabotagegedrag.

  Benieuwd naar jouw omega 

 3-waarden?

In de uitgebreide Gelukkige Eter Toolkit 

(zie pagina 208) vind je een omega 

3-dossier en de mogelijkheid om een 

test aan te vragen waarmee je jouw 

omega 3-waarden kunt testen. 

Zo kun je het
vetsetpoint resetten
Het vetsetpoint is absoluut te resetten, maar 

alleen als je het volgens bepaalde voorwaar-

den doet. Je vetsetpoint reageert sterk op 

hoe je leven is ingericht en past zich daarbij 

aan. Ben je bijvoorbeeld net heel ziek 

geweest, dan zal je lichaam de neiging 

hebben om meer vet vast te houden zodat 

je sneller herstelt en zal je vetsetpoint niet 

meewerken als je wilt afvallen of gezonder 

wilt gaan leven. Hetzelfde geldt als je veel 

stress hebt. Kies dus een rustig moment uit 

zonder al te veel prikkels als je wilt beginnen 

met het aanpassen van je leefstijl.

Het is belangrijk dat je jouw nieuwe voe-

dingspatroon lang genoeg volhoudt, zodat 

je vetsetpoint kan gaan zakken. Ideaal is een 

periode van minimaal een jaar, maar drie 

maanden is al een hele mooie start. Keer je 

te snel terug naar je oude gewoonten, dan 

zakt je vetsetpoint niet en ben je zo weer 

terug bij af. Het omgekeerde is ook waar: 

hoe langer je overgewicht hebt, hoe lastiger 

het is om je vetsetpoint naar beneden te 

krijgen. Ook de volgende zaken zijn belang-

rijk als je jouw vetsetpoint wilt resetten:
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 Gelukkige Eters 
doen niet 
aan de lijn

Inmiddels zul je begrijpen waarom het echt niet verstandig is om aan de lijn 

te doen. Gelukkige Eters weten dit en zijn dan ook gestopt met calorieën 

tellen. Zij hebben het woord ‘diëten’ in hun vocabulaire gewijzigd in ‘eten’.

Ik hoop dat je inmiddels ook begrijpt waarom: niets is namelijk nuttelozer 

dan het volgen van een dieet. Echt!

  Van diëten krijg je honger: als je minder calorieën gaat eten dan je normaal doet, 

zal je lichaam al snel aan de noodrem trekken en zal het er vervolgens alles aan doen 

om ervoor te zorgen dat je meer gaat eten: je krijgt honger, wordt chagrijnig, krijgt een 

kort lontje, je kunt niet meer slapen, je kunt niet meer helder nadenken, etc. Vaak voel 

je je na een paar dagen zo beroerd dat je van ellende weer gaat eten en dan heeft je 

brein haar doel bereikt.

  Schuldgevoelens die je hebt omdat je iets ‘fout’ hebt gedaan, zorgen 

ervoor dat je meer gaat eten. Want: de dag is nu toch al verpest dus wat maakt 

het ook uit. Met als gevolg dat je dan de rest van de dag maar losgaat en morgen weer 

opnieuw begint.

  De ene calorie is de andere niet: een calorie uit cola is echt wat anders voor je 

lichaam dan een calorie uit broccoli. Je lichaam weet prima hoeveel calorieën het 

 op een dag nodig heeft aan volwaardige voeding en houdt keurig bij hoeveel het 

binnenkrijgt. Als je dus ‘lege’ calorieën eet, vertel je aan je lijf dat er een hongersnood 

is waardoor het bliksemsnel je metabolisme naar beneden bijstelt en ervoor zorgt dat 

je honger krijgt. Focus dus vooral op voedingswaarde en laat vanaf nu je lijf de 

 calorieën bijhouden.

DIËTEN?

  Door op dieet te gaan vertel je tegen jezelf dat je niet goed bent zoals je 

nu bent en dat je pas van jezelf kunt houden als je perfect bent. Het punt is alleen dat 

je nooit perfect zult zijn. Het gaat erom dat je nu van jezelf kunt houden (of je nu 50 of 

150 kilo weegt) en dat je vanuit die liefde voor jezelf en voor je lichaam ervoor kiest om 

goed voor jezelf te gaan zorgen. Mishandel je lijf niet meer met het volgende dieet, 

maar ga samenwerken met je lichaam door het te geven wat het nodig heeft om zelf 

weer de balans te herstellen. Leer weer van jezelf te houden!

  Diëten gaan uit van beperking terwijl het leven juist overvloed is. Je brein 

begrijpt dit niet. Zolang er voldoende is, zal je brein voldoende willen. Diëten staat voor 

je brein synoniem met gevaar en hongersnood en daarom zal het zich altijd met hand 

en tand verzetten tegen welk dieet dan ook. Dit kan zijn met saboterende gedachten, 

maar ook met depressieve gevoelens of op een andere manier niet lekker in je vel 

zitten.

  Diëten zijn altijd tijdelijk: je doet een kunstje om je doel te bereiken en zodra je dat 

hebt bereikt ga je weer doen wat je altijd hebt gedaan. Met als gevolg dat je weer krijgt 

wat je altijd hebt gekregen (en vaak een beetje meer).
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Vooral wij vrouwen ervaren iedere dag weer 

een enorme druk om er perfect uit te zien. 

Denk aan grote billboards en advertenties in 

magazines met meisjes van vijftien jaar (die 

nog vrouw moeten worden), aan kleding van 

Spaanse en Italiaanse merken die ultraklein 

valt en niet is gemaakt voor ons Hollandse 

poldermodel. Alles oefent een onbewuste 

druk uit die vertelt dat je niet meetelt 

wanneer je niet ‘perfect’ bent. Groepsdieren 

die we zijn, zijn we daar als vrouwen nou 

eenmaal gevoelig voor. Ik kan je geruststel-

len: het is een illusie, niet de werkelijkheid. 

Het gaat om levenskwaliteit, die kun je niet 

halen uit een perfecte maat 38. Dik(ker) is 

heel vaak ook fit, en dun betekent niet per 

definitie gezond: er zijn heel veel dunne 

mensen die echt ongezond zijn. 

Het punt met gewicht is dat het (zeker bij 

vrouwen) op één dag wel drie keer totaal 

anders kan zijn. Zo wordt je gewicht bepaald 

door de hoeveelheid die je drinkt, door de 

hoeveelheid stress die je hebt, door de 

kwaliteit van je slaap, wat je eet, je hormo-

nen en je spiermassa. Al deze verschillende 

factoren variëren per dag en hebben 

daardoor dus een effect op je gewicht. De 

weegschaal is om die reden geen betrouw-

baar instrument, zeker niet als het gaat om 

het uitdrukken van je eigenwaarde. Kijk 

daarom vanaf nu naar hoe je je voelt en hoe 

je kleding past en onthoud: je bent niet je 

gewicht, je hebt een gewicht!

 Eten 
als sleutel 
tot gezondheid 
en geluk
Beloof me dat je vanaf nu stopt met lijnen en 

start met goed zorgen voor jezelf. Gooi je 

weegschaal de deur uit en ga weer genieten 

van eten. Kies het allerbeste en het allerlek-

kerste. Haal voldoening uit het maken van 

de beste keuzes voor jezelf en voor je gezin 

en geef voedende voeding weer de plek die 

het verdient: op tafel, drie keer per dag. 

 Gelukkige Eters 
hebben
geen weegschaal

Als je dan toch stopt met het tellen van 

calorieën en eeuwig lijnen, maak dan gelijk 

een statement en gooi je weegschaal de 

deur uit. Weegschalen zorgen namelijk 

alleen maar voor ellende en zorgen er negen 

van de tien keer voor dat je gezonde 

gewoonten versneld bij het grofvuil worden 

gezet. 

Misschien herken je het wel: je bent al twee 

weken supergezond bezig, je voelt je heerlijk 

en dan besluit je op de weegschaal te gaan 

staan. En wat denk je: het ding geeft aan dat 

je een kilo bent aangekomen. Weg goede 

humeur, weg motivatie om goed voor jezelf 

te zorgen en hoppa, die doos bonbons die 

nog in de kast stond is in vijf minuten op. 

Je voelt je schuldig en vervolgens eet je uit 

schuldgevoel dan ook maar de koektrommel 

leeg. Ach, en nu je toch bezig bent maakt 

het ook niet meer uit… Je oerbrein ziet niet 

snel genoeg resultaat van je 

inspanningen en haalt haar 

oude gedrag weer uit de kast.Een weegschaal is eigenlijk niets meer en niets 

minder dan het verlengde van je eigenwaarde: geeft het 

ding een gunstig getal aan dan word je blij, geeft ie een 

ongunstig getal aan dan is de rest van de dag naar de 

maan. Eigenlijk is het te bizar voor woorden dat we ons 

daardoor laten leiden, maar het is nu eenmaal de norm 

geworden. Waar je vroeger alleen bij de dokter op de 

weegschaal moest, moet het nu iedere ochtend na het 

wakker worden. Dat is dus lekker de dag beginnen: 

100 gram meer op de weegschaal en je voelt je een 

zondaar. Vervolgens ga je op dieet. Je eet op een dag 

nog twee augurken en drie tomaten en intussen kun je 

wel je tanden zetten in de kozijnen. 

Laten we samen een nieuwe norm creëren, 

of eigenlijk: laten we de oude norm weer in 

ere herstellen! 
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Checklist

  Van alle dunne mensen heeft een kwart een te hoog vetpercentage. Dik(ker) zijn 

betekent daarom niet per definitie ongezonder zijn.

  We zijn zo gefocust op het binnenkrijgen van zo min mogelijk calorieën dat we verge-

ten te kijken naar de inhoud van wat we eten. Echter: de hoeveelheid calorieën die een 

product bevat, zegt helemaal niets over de hoeveelheid voedingsstoffen die je lichaam 

eruit kan halen. De ene calorie is echt de andere niet.

  Voor je lichaam staan calorieën gelijk aan energie. Het gebruikt deze energie om te 

werken en om de lichaamstemperatuur te regelen. Een eventueel overschot aan 

calorieën slaat het op als vet. 

  Je lichaam heeft voedingsstoffen nodig om zichzelf te onderhouden en calorieën om 

de lichaamsprocessen op gang te houden. 

  Het lichaam telt zelf calorieën via het natuurlijke vetsetpointsysteem: komt er een 

periode te veel binnen, dan zal het ervoor zorgen dat je daarna een periode minder eet. 

  Voorbewerkte voeding is woest aantrekkelijk voor ons brein omdat het daar heel snel 

energie uit kan halen. 

  Leptine is het sleutelhormoon voor je vetsetpointsysteem. Het geeft aan je hersenen 

door dat je voldoende hebt gegeten en dat stopt de honger. 

  Bij een te hoge bloedsuikerspiegel wordt de werking van leptine bij de hersenstam 

geblokkeerd door insuline. Hierdoor ga je ongecontroleerd, automatisch eetgedrag 

vertonen. 

   De enige manier om blijvend gewicht te verliezen, is door ervoor te zorgen dat de 

 leptinesignalen in je brein optimaal werken. Alleen dan komen alle signalen op een 

juiste manier door. Je oerbrein gaat dan ineens zien dat je veel te veel vet op voorraad 

hebt en zal je gaan helpen om het los te laten.

  Om je vetsetpoint te resetten is het belangrijk dat je:

  kiest voor voeding die minder belonend is;

  stopt met het eten van suikers en snelle koolhydraten;

  geen tussendoortjes meer eet;

  voldoende eiwitten eet;

  Omega 3-waarden in je lichaam optimaal zijn.
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De Gelukkige 
Eter eet 
wat haar 
lichaam 
nodig heeft
Soms ga ik een weekje weg. Alleen. En dan moeten man en kinderen 
zichzelf redden. Inmiddels gaat dat steeds beter, maar echte 
keukenprinsessen zijn het niet. Meestal is het een avond friet, een 
avond pizza en proberen de kinderen wat te fabriceren, uit pak en 
pot uiteraard zodat het de meeste kans van slagen heeft. Ik heb nog 
een periode eten klaargemaakt zodat ze het alleen maar op hoefden 
te warmen, maar omdat ze dat toch meestal vergeten ben ik 
daarmee gestopt. Ze hebben dus een weekje ‘vrij van gezond eten’ 
als ik weg ben en  o, o, o, wat verheugen ze zich daar dan op. 

En wat moet ik altijd lachen wanneer ik 

vanaf dag twee al appjes krijg van de 

mannen in huis. Die missen toch wel het 

gezonde eten. Dat blijft toch altijd fijn om 

te horen. Ik bedenk me nu dat ze het 

misschien ook wel bewust doen om me te 

paaien, maar dat maakt me niets uit. Ik weet 

namelijk dat het uiteindelijk heel fijn is om 

weer normaal te eten. Dat je dat ook het 

langst volhoudt. Denk maar terug aan de 

eerste week na je vakantie of na de feestdagen. 

Mijn lijf huilt op die momenten altijd van 

blijdschap omdat het weer goed gevoed 

wordt. Al na een paar dagen merk ik dat ik BASIC 3
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me zo veel beter voel. Het heeft alles te 

maken met de interne communicatie in je 

lijf. Dat heeft voldoende voedingsstoffen 

nodig om goed te kunnen functioneren. Je 

voelt het meteen wanneer je daarvoor zorgt.

Je lichaam bestaat uit 50 triljoen cellen. 

Deze kun je zien als de medewerkers van 

jouw lijf. Al deze cellen willen met elkaar 

praten en dat kan alleen als er voldoende 

voedingsstoffen aanwezig zijn. Als je jouw 

lichaam niet de voedingsstoffen geeft die 

het nodig heeft voor deze cel-tot-celcom-

municatie gaat het verkeerd in je lijf. De 

medewerkers kunnen elkaar niet meer 

verstaan of ze kunnen elkaar niet meer 

bereiken, waardoor de boel behoorlijk in 

de war kan raken: er ontstaat chaos die zich 

vertaalt in problemen met je gezondheid.

 Van voeding 
naar lichaamscel

Je moet je voorstellen dat alles wat je eet deel uit gaat maken van je lichaam. Dus het eitje 

dat je vanmorgen bij je ontbijt hebt gegeten, wordt in de komende 24-48 uur omgezet in een 

stukje lichaamscel en maakt over twee dagen misschien wel deel uit van je nieren. 

In dat omzettingsproces zijn heel veel stappen te nemen en je kunt het als volgt uitleggen:

Bij een tekort aan voedingsstoffen kunnen er dus meerdere dingen gebeuren:

  je kunt de voeding die binnenkomt niet optimaal verbranden (je energie-

 aanmaak gaat haperen: je raakt vermoeider en je gaat meer vetten opslaan);

  je kunt een teveel van een bepaalde stof in je lichaam krijgen die ervoor 

zorgt dat je jezelf vergiftigt en ziek wordt;

  je kunt een tekort van een bepaalde stof in je lichaam krijgen die ervoor 

zorgt dat je minder goed functioneert en ziek wordt.

Wat we vaak doen als we een tekort aan voedingsstoffen hebben, is onszelf oppeppen met 

verslavende stoffen als suiker, cafeïne, alcohol of andere stimulerende middelen. Maar 

eigenlijk ben je dan aan het compenseren en sluit je een compromis voor een tekort aan 

voedingsstoffen in je lijf. Dit werkt misschien wel even, maar op de lange termijn trek je hier 

echt aan het kortste eind. Een veel betere oplossing is dan ook om je lichaam weer te gaan 

voeden, zodat het zelf heel snel alle tekorten kan gaan aanvullen.

 Wat heeft 
jouw lichaam nodig?
De grondstoffen die het bedrijf (jouw 

lichaam) nodig heeft om goed te kunnen 

floreren bestaan uit macronutriënten 

(hiervan heb je veel nodig) en micronutriënten 

(hiervan heb je weinig nodig).

  Stof A wordt in je lichaam omgezet in stof B. Voor die omzetting zijn voedingsstoffen nodig. 

 Heb je die niet, dan wordt A geen B. Het blijft dan A en gaat stapelen, waardoor het uiteindelijk je 

lichaam kan gaan vergiftigen of ervoor zorgt dat je geen energie hebt of ziek wordt. Maar tegelijk 

kan ook B niet worden gemaakt. 

  Heb je uiteindelijk A om kunnen zetten in B, dan komt de volgende stap: B moet worden 

 omgezet in C. Ook daar zijn weer voedingsstoffen voor nodig. Hier geldt weer hetzelfde: heb je 

 de voedingsstoffen niet, dan kan C niet gemaakt worden en kan er een teveel aan B ontstaan en 

 dat kan zorgen voor disbalansen. 

 Macro-
nutriënten:

De macronutriënten kun je onderverdelen 

in vier hoofdgroepen:

  koolhydraten;

  vetten;

  eiwitten;

  water.
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Koolhydraten
Omdat we ze zoveel eten, zijn koolhydraten 

de voorkeursbrandstof voor je lichaam 

geworden. Dit is overigens van nature 

absoluut niet het geval, het is een noodop-

lossing waarmee je lichaam beter in staat is 

om je bloedsuikerspiegel in balans te 

houden! Koolhydraten zijn voor het lichaam 

makkelijk te verbranden, ze leveren snel 

energie en vaak is er genoeg voorhanden. 

Sterker nog: de meeste mensen zwemmen 

in de koolhydraten. Er zijn koolhydraten die 

branden als papier: dat zijn de snelle 

koolhydraten zoals aardappelen, brood, 

pasta, pizza, chips en toegevoegde suikers. 

Ook zijn er koolhydraten die iets langzamer 

branden. Je vergelijkt ze het beste met een 

stuk dik karton. Deze vind je in groenten, 

fruit, knollen en peulvruchten. Dit zijn de 

koolhydraten waar je lichaam blij van wordt. 

De ‘papieren’ of snelle koolhydraten maken 

je lijf niet gelukkig: ze branden te kort en 

geven vaak alleen maar een steekvlam en 

geen warmte. Bovendien creëren ze enorm 

veel afval in de vorm van vetten die in je 

lichaam worden opgeslagen. Het gevolg is 

dat je snel weer honger hebt, kunt blijven 

eten en dik wordt. Kies dus vooral voor het 

karton!

Vetten
Vetten kun je vergelijken met eikenhout. Ze 

branden mooi, rustig en lang en laten bijna 

geen afval achter in je lijf. Daarbij verzadigen 

vetten omdat ze het legen van je maag 

vertragen, waardoor je langer een vol gevoel 

zult hebben. 

Vetten zijn een belangrijke brandstof voor 

het lichaam, ze leveren veel energie en je 

komt ze in alle lichaamscellen tegen: het 

buitenste randje om een cel bestaat altijd uit 

vet. Ons hart draait uitsluitend op vet en we 

hebben vetten nodig om vetten te kunnen 

verteren. Onze hersenen bestaan voor 60% 

uit vet en vetten worden gebruikt om de 

vetoplosbare vitamines A, D, E en K op de 

juiste plek in het lichaam te krijgen. Ook 

worden vetten gebruikt als grondstof voor 

de aanmaak van cholesterol, hormonen en 

vitamine D. Vetten beschermen onze 

organen en zorgen voor een gezonde 

isolatielaag voor het lichaam. 

Je hebt vetten ook nodig voor je motoriek 

en beweging. Zonder vetten kun je geen 

fijne motoriek ontwikkelen. Ook kun je bij 

onvoldoende vetten de verbinding tussen 

linker- en rechterhersenhelft slecht maken, 

wat kan leiden tot allerlei gedrags- en 

concentratieproblemen. Vetten zijn dus niet 

onbelangrijk!

Omega 3 en omega 6
Omega 3 en omega 6 zijn levensnoodzake-

lijke vetten voor ons lichaam. Maar wel in de 

juiste verhouding. Door alle koolhydraten en 

plantaardige oliën die we binnenkrijgen, 

veelal door het eten van te veel bewerkte 

voeding en producten uit de bio-industrie, 

hebben de meeste mensen een verkeerde 

verhouding tussen omega 3 en omega 6 in 

hun lichaam. Die verhouding zou moeten 

liggen op:

   1 omega 3: 1-2 omega 6. 

Op dit moment echter, krijgen we deze 

vetten binnen in de verhouding van:

  1 omega 3: 20-30 omega 6. 

Als je weet dat omega 6 verantwoordelijk is 

voor het aanzetten van ontstekingsreacties 

en omega 3 voor het uitzetten ervan, dan 

begrijp je dat dit het recept is voor een 

overdaad aan ontstekingsreacties in ons 

lichaam en in ons brein. We hebben 

namelijk veel te weinig omega 3 beschik-

baar in vergelijking met omega 6. Oftewel: 

er is op te veel plaatsen tegelijk brand en de 

brandweer kan maar op een plek blussen. 

Het gevolg is dat deze ontstekingsreacties 

vaak veel te lang vrij spel hebben en 

daardoor op de langere termijn kunnen 

zorgen voor het ontstaan van allerlei 

ontstekingsziektebeelden en chronische 

ziektes. Qua dosering van omega 3-olie 

geldt dan ook eigenlijk: hoe meer hoe beter!

Gezonde koolhydraten kun je vinden in: groenten, fruit, knollen en 

wortelgroenten, peulvruchten (met mate) en oer- of pseudogranen (met mate) als 

spelt, haver, quinoa, boekweit. Ongezonde koolhydraten zijn alle bewerkte 

meelsoorten, suikers en voeding die veel zetmeel bevat in combinatie met weinig 

vezels (zoals aardappelen en witte rijst). 

Echter: om vetten te kunnen verbranden, 

dien je eerst alle aanwezige koolhydraten te 

hebben verbrand. Dus hoe slimmer je de 

koolhydraten (met mate) kiest, des te sneller je 

vetten zult verbranden. 

Vetverbranding is onze natuurlijke verbranding: uit 1 gram vet kan het lichaam 

121 energie-eenheden halen en uit 1 gram koolhydraat maar 36. Dat betekent dat een 

efficiënte vetverbranding tot vier keer meer energie oplevert. Ons lichaam is echter 

noodgedwongen overgeschakeld naar koolhydraten als hoofdbrandstof vanwege onze 

absurd hoge consumptie van snelle koolhydraten. Hierdoor is een suikerverbranding in 

veel gevallen noodzakelijk om de bloedsuikerspiegel in balans te houden. Het gevolg: 

ons lichaam slaat vetten op, heeft vier keer minder energie beschikbaar en heeft de 

hele dag honger. 
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Kokosvet 
Volgens het Voedingscentrum is kokosvet 

een gevaarlijk verzadigd vet. In zijn boek 

Kokosnoot geneest toont natuurarts Bruce 

Fife aan de hand van talloze onderzoeken 

echter aan dat kokosvet weleens de ster van 

de show zou kunnen worden. En dat 

kokosvet helemaal niet bijdraagt aan een 

verhoogd cholesterolgehalte, zoals maar al 

te vaak wordt beweerd.

De vetmoleculen in kokosolie bestaan uit 

zogenaamde middellangeketenvetzuren die 

ook veel worden gevonden in moedermelk. 

Deze zijn in samenstelling korter dan de 

meeste andere vetzuren en worden daarom 

door het lichaam anders omgezet. Ze zijn 

makkelijker verteerbaar en lossen makkelij-

ker op in water. Kokosvet wordt vanuit de 

darmen direct opgenomen en naar de lymfe 

vervoerd, waar het als bron van brandstof 

wordt doorgezet naar het hart. Alles wat het 

hart niet nodig heeft gaat vervolgens 

door naar de lever, die het verder verdeelt. 

Doordat kokosvet gelijk als brandstof wordt 

gebruikt, wordt het niet opgeslagen in 

vetcellen en verbetert het ook de absorptie 

van andere voedingsstoffen. Hierdoor 

draagt kokosvet juist bij aan een effectieve 

vetverbranding!

Een aantal andere voordelen 

van kokosolie:

  het helpt bij overgewicht en onderge-

wicht doordat het de stofwisseling en 

aanmaak van het hormoon testosteron 

beïnvloedt;

  het is een natuurlijk antibioticum; 

  het kan ook schimmels doden;

  het heeft een remmend effect op 

ziektes als parkinson, dementie en 

andere hersenziekten. 

Transvetzuren 
Als we het hebben over het vermijden van 

vetten, dan gaat het over deze vetsoort: de 

transvetten. Om transvetten te maken heb 

je een fabriek nodig. Ze zijn in de oorlog 

gecreëerd toen er een botertekort was. Het 

werd destijds gemaakt van zonnebloemolie 

waaraan een chemisch goedje werd 

toegevoegd om het smeerbaar te maken. 

Margarine was de naam van dit prachtige 

nieuwe product dat qua molecuulstructuur 

verdacht veel lijkt op plastic. 

Transvetten zijn voor het lichaam lastig af 

te breken en dus worden ze gebruikt en 

vervolgens geparkeerd in de celmembranen. 

Ze zijn zo stug als een plastic koffiebekertje. 

Wat er dus gebeurt als je dit in celmembranen 

verwerkt, is dat de celwanden en de 

doorlaatbaarheid van de cellen 

terugloopt en alles stugger 

wordt. Zodra transvetten 

worden verwerkt in de cel-

wand, sluit deze de cel af 

waardoor cellen zullen verstik-

ken. Ze kunnen dan niet meer 

ademen en er kunnen geen 

stoffen meer in of uit de cel 

worden gebracht. De bloed-

druk gaat omhoog, ontstekingen 

nemen toe en de flexibiliteit 

van de cellen neemt af. 

Omega 3 Je kunt kiezen voor omega 

3-olie uit vis of algen. Belangrijk is dat je 

kijkt naar het aandeel DHA in de olie. Dit 

moet altijd hoger zijn dan het aandeel EPA 

en: hoe hoger de aanwezige hoeveelheid 

DHA hoe beter. Daarbij geldt dat met name 

omega 3 uit visolie hele positieve effecten 

heeft op de werking van het honger- en 

verzadigingsmechanisme in je brein (en het 

keren van leptine resistentie). 

Kijk voor uitgebreide informatie in het 

omega 3-dossier in de Gelukkige Eter 

Toolkit (zie pagina 208).

Doe eens een oliewissel in je 
keukenkastjes: vervang zonnebloemolie, 

maiskiemolie, koolzaadolie en sojaolie door gezonde 

varianten als olijfolie, kokosolie (liefst niet ontgeurd), 

roomboter en lijnzaadolie (met mate gebruiken). 

Gooi vandaag nog alle margarine en bak- en 

braadproducten weg: het grootste bestanddeel van 

margarine bestaat nog steeds uit plantaardige oliën, 

rijk aan omega 6. De andere helft is water, dus dat is 

per definitie letterlijk en figuurlijk duur betaald. 
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Eiwitten
Ons hele lichaam is opgebouwd uit eiwitten 

met een laagje vet eromheen, eiwitten zijn 

dan ook van levensbelang! De betekenis van 

proteïne (de officiële benaming van eiwitten) 

is ‘het eerste’. Oftewel: zonder eiwitten is er 

geen lichaam. Iedere lichaamscel is 

overwegend opgebouwd uit eiwitten en de 

droge stof van de hersenen bestaat zelfs 

voor 40% uit eiwit! In totaal zijn er 21 

verschillende soorten aminozuren (dit zijn 

de bouwstenen voor eiwitten die je ook wel 

kunt vergelijken met allemaal verschillende 

legosteentjes). Acht van deze aminozuren 

kunnen we niet zelf aanmaken en moeten 

we binnenkrijgen via onze voeding. Dit zijn 

de essentiële aminozuren. 

Je kunt eiwitten het beste vergelijken met 

bakstenen: ze zijn stevig en branden slecht. 

Ze zorgen ervoor dat de medewerkers van 

het hoofdkantoor (je hersenen) beter 

onderling kunnen communiceren en ze zijn 

de ‘make-up’ vanbinnen. Eiwit is nodig voor 

een gezonde huid, haren en vingernagels 

en zorgt ervoor dat het bedrijfspand (je 

lichaam) mooi blijft en onderhouden wordt. 

Het houdt de muren van de verschillende 

kantoren en afdelingen stevig. Ook is het 

nodig voor je immuunsysteem, dat je kunt 

vergelijken met de bewakingsdienst. 

Overigens: je totale immuunsysteem 

bestaat uit 1,5 kilo eiwit. Ook de afdeling 

interne communicatie in het bedrijf: je 

hormonen en enzymen (die je nodig hebt 

om voedsel te kunnen verteren), worden 

gemaakt van eiwitten. 

Eiwitten zijn nodig voor het lichaam om 

energiecentrales (mitochondriën) te 

bouwen en om te ontgiften. Daarnaast 

worden eiwitten ingezet om vitamines en 

andere voedingsstoffen te transporteren 

door het lichaam. Het lichaam gebruikt aan 

de lopende band eiwitten, dus je kunt je 

voorstellen dat het belangrijk is om dagelijks 

een gezonde portie eiwitten te eten. 

Wanneer je te weinig eiwitten eet, kan je 

lichaam de voeding minder goed verteren 

en opnemen, kan de lever niet ontgiften en 

gaat er een en ander goed scheef in je 

hormoonhuishouding.

Als je te lang te weinig eiwitten eet, gaat je 

lichaam bindweefsel (waaronder spieren)  

afbreken; dit zal het overigens alleen doen in 

noodsituaties of voor onderhoud van vitale 

organen. Bij mannen wordt vaak de bilspier 

afgebroken (je krijgt dan mannen zonder 

billen in de broek) en bij vrouwen zie je 

dit prachtig in de vorm van een ‘tante 

Annie-arm’, zo’n bovenarm die nog lang 

nazwaait. 

Belangrijk is dat je onthoudt dat ons lichaam 

geen voorraad aanlegt van de essentiële 

aminozuren. Daarbij komt dat je lichaam 

alleen maar eiwitbouwsels kan maken als 

het beschikt over alle verschillende soorten 

aminozuren. De bak met legosteentjes dient 

dus goed gevuld te zijn. Om die reden is het 

heel belangrijk om ervoor te zorgen dat je 

binnen een week zoveel mogelijk verschil-

lende soorten eiwitten eet. Zodra één van de 

eiwitsoorten ontbreekt, wordt het heel lastig 

voor je lichaam om voldoende lichaamseigen 

eiwitten te maken. Dit is vaak de start van 

allerlei problemen op het gebied van je 

gewicht en gezondheid. 

Ook planten leveren eiwitten, maar dat is 

minimaal in vergelijking met dierlijke 

bronnen. Daar komt bij dat de meeste 

plantaardige eiwitbronnen niet compleet 

zijn, waardoor het lichaam er veel minder 

mee kan. Hierdoor moet je slimme combi-

naties maken met koolhydraten om deze 

eiwitten volledig te maken (hierbij kun je 

denken aan aardappelen met ei, peul-

vruchten met rogge, wilde rijst met shiitake- 

paddenstoelen). Eiwitrijke plantaardige 

bronnen zijn avocado, pompoen, banaan, 

sesamzaad, mais, dadels en spruitjes. 

Veel overgewicht wordt veroorzaakt door 

een eiwittekort, omdat je zonder eiwitten niet kunt 

ontgiften. Ook wordt het honger- en verzadigings-

centrum uitgeschakeld door eiwitten en zorgen 

eiwitten voor een goede verzadiging. Als je iets 

eet dat heel weinig eiwitten bevat, blijf je daarom 

honger houden. Met name dierlijke eiwitten zijn 

heel compleet en bevatten vaak alle acht 

essentiële aminozuren. De belangrijkste eiwitrijke 

voedingsbronnen voor ons zijn daarom: eieren, 

vlees, vis, kip en gevogelte, wild, noten/zaden/

pitten, bijenpollen en insecten. 

Let op: peulvruchten, soja en zuivel 

(kaas, melk, yoghurt, kwark) zijn ook 

eiwitbronnen, maar de eiwitten uit deze 

producten kun je slechter verteren en dus 

ook opnemen. Eet deze eiwitbronnen 

daarom met mate.  
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Kun je ook te veel 
eiwitten eten?
De maximale hoeveelheid eiwitten die veilig 

is voor je lichaam is 2,5 tot 3 gram eiwit per 

kilo lichaamsgewicht, per dag. Maar 

eigenlijk is het bijna niet mogelijk om te veel 

eiwitten binnen te krijgen. Wat wel heel 

goed mogelijk is, is om veel ongezonde stof-

fen binnen te krijgen in de vorm van medi-

cijnresten, maar ook in de vorm van ontste-

kende vetzuren als omega 6-vetten. Zeker 

als je veel dierlijke producten uit de bio-in-

dustrie koopt, krijg je veel linolzuur binnen 

en dat kan zorgen voor ontstekingsreacties 

en klachten als jicht en reuma. 

Voor dierlijke eiwitten geldt: hoe meer het 

dier bewogen heeft, hoe beter de kwaliteit 

van het eiwit. Het meeste eiwit is namelijk

te vinden in het spierweefsel van het dier 

en hoe meer dat is gebruikt, des te hoger de 

aanwezige hoeveelheid eiwitten. Kies hier 

dus liever voor wat minder maar wel van 

goede kwaliteit. 

Water
Alhoewel water officieel niet tot de macro-

nutriënten behoort, vind ik dat het daar wel 

thuishoort.  Een mens bestaat voor onge-

veer 70% uit water en het wordt gebruikt

bij ALLE processen in het lichaam, dus 

het is misschien wel de allerbelangrijkste 

voedingsstof die er is. Niet voor niets 

kunnen we prima zonder eten, maar 

slechts een paar dagen zonder water. 

Water zorgt ervoor dat alle medewerkers 

van het bedrijf (de cellen) goed kunnen 

functioneren en communiceren. Je hebt 

water nodig om stoffen in op te lossen en te 

vervoeren naar lichaamscellen. Een mooi 

voorbeeld hiervan is de opname van 

zuurstof uit de longen of de opname van 

voedingsstoffen uit het bloed. Water zorgt 

ervoor dat cellen ‘drijven’ zodat ze hun werk 

optimaal kunnen doen en hierdoor met 

andere cellen en moleculen kunnen commu-

niceren. Het stabiliseert je lichaamstempe-

ratuur en zorgt ervoor dat je spijsvertering 

optimaal verloopt (je spijsverteringskanaal 

verbruikt ongeveer 4,5 liter water per dag!). 

Een andere belangrijke taak van water is om 

het lichaam vochtig te houden: het wordt 

gebruikt bij de aanmaak van slijm en ander 

lichaamsvocht dat ervoor zorgt dat de 

organen soepel over elkaar heen kunnen 

glijden en er geen wrijving ontstaat. Ook 

de nieren hebben water nodig om door te 

kunnen spoelen, reinigen en afvalstoffen 

goed te kunnen verwijderen. En: je hebt 

water nodig om energie te maken – zonder 

voldoende water geen energie!

Gefilterd water of niet?
Alhoewel we in Nederland kraanwater 

hebben van een heel goede kwaliteit, bevat 

dit water nog steeds veel afvalstoffen en is 

het arm aan mineralen. Mineralen zijn nodig 

om vocht in de cel te brengen zodat je 

bijvoorbeeld energie kunt maken. Zodra je 

water drinkt dat onvoldoende mineralen 

bevat, kan je lichaam het lastig opnemen en 

gaat er veel vocht verloren. Daar komt bij dat 

wanneer je veel mineraalarm water drinkt, je 

kans loopt op mineraaltekorten omdat je via 

de urine te veel mineralen uitscheidt. 

Voedende voeding bevat alles wat 

we nodig hebben in één maaltijd: eiwitten, 

koolhydraten, vetten, vocht, vezels, 

vitaminen, mineralen en sporenelementen. 
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behouden van een juiste zuurgraad. 

Sporenelementen zorgen ervoor dat 

enzymen en hormonen worden geactiveerd. 

Kortom: ook al heb je er niet veel van nodig, 

onderschat de rol van de micronutriënten 

niet. Zonder mineralen kun je niets in of uit 

een cel krijgen en  zonder bepaalde 

vitamines lopen processen in je lichaam 

(bijvoorbeeld de ontgifting) echt spaak. Je 

hebt dus dagelijks een goede balans nodig 

van alle verschillende voedingsstoffen. 

 Voeding is zoveel 
meer dan calorieën
Zoals je inmiddels begrijpt is denken in 

calorieën te eenvoudig als we het hebben 

over voeding. Voeding is zoveel meer. 

Voeding is ook niet ingewikkeld zoals zoveel 

mensen denken, het is eigenlijk heel simpel: 

de natuur geeft ons alles wat we nodig 

hebben en je lichaam is de barometer. Door 

goed te gaan waarnemen welke signalen je 

lichaam je geeft, wordt het steeds makkelij-

ker om goed voor jezelf te zorgen. Belangrijk 

is dat je weet dat er een verschil is tussen 

wat gezond is en wat voeding echt is.

Voeding is namelijk niet gezond op zich, het 

is voedzaam of niet. Mensen zijn gezond (of 

niet). Het is dus veel belangrijker om te 

kijken of voeding voedzaam is en of het jou 

kan helpen om gezond te worden. Ook hier 

geldt weer: wat voor de ene persoon prima 

werkt, kan een andere persoon ziek maken. 

Leren luisteren naar de signalen van je 

lichaam is dus cruciaal.

De voedingsstoffen, vitaminen en mineralen 

in de voeding houden ons in leven. Voeding 

die je vandaag eet, is morgen een deel van 

je lichaam. De paprikasoep die vandaag op 

het menu staat, wordt in je lichaam omgezet 

in een lichaamscel en maakt morgen deel 

uit van bijvoorbeeld je immuunsysteem. 

Eet je dus veel ‘lege voeding’ in de vorm van 

bewerkte producten, fastfood en lightpro-

ducten, dan kan je lichaam maar bitter 

weinig van de aangeleverde grondstoffen 

gebruiken. Dit kun je gerust af en toe een 

keertje doen, maar als je iedere dag 

opnieuw een ‘pizzadieet’ volgt, roof je wel 

alle voorraadkasten van je lijf leeg en zullen 

lichaamscellen afsterven bij gebrek aan 

voldoende grondstoffen voor het maken van 

nieuwe cellen of het onderhouden van de 

bestaande.

Helaas krijg je die niet binnen door het eten 

van bewerkte voeding. Bij bewerkte voeding 

is namelijk veel aandacht besteed aan de 

smaak en het uiterlijk van de producten, 

maar is in de meeste gevallen het gros van 

de voedingsstoffen eruit gehaald. Er is als 

het ware plastische chirurgie op toegepast. 

Als je er dus voor kiest om veel bewerkte (of 

lege) voeding te eten, dan eindig je uiteinde-

lijk met een leeg lichaam. 

De beste oplossing is om te kiezen voor een 

goede waterfilter; dit lijkt misschien 

kostbaar, maar je verdient het vrij snel weer 

terug. Een goede waterfilter verwijdert een 

flink deel van de restvervuiling uit het 

kraanwater en scheelt je bovendien een 

boel gesleep met flessenwater. Vervolgens 

voeg je hier per liter water een half theele-

peltje Keltisch zeezout of Himalayazout aan 

toe. De ongeraffineerde versies van deze 

zoutsoorten bevatten het totale mineralen-

spectrum dat we nodig hebben. 

Het toevoegen van dit mineraalrijke zout 

zorgt ervoor dat het lichaam het water dat je 

drinkt beter op kan nemen (je merkt dit aan 

het aantal keren dat je naar de wc moet op 

een dag). De hoeveelheid water die je per 

dag nodig hebt, kun je heel eenvoudig 

uitrekenen door je gewicht te delen door 30. 

De uitkomst is het aantal liters water dat je 

per dag nodig hebt. 

Micronutriënten
Naast de hoofdbestanddelen van ons 

lichaam, hebben we ook stoffen nodig die 

ervoor zorgen dat we energie aan de 

macronutriënten kunnen onttrekken en dat 

je voeding op kunt nemen. Dit zijn de 

vitaminen, mineralen en sporenelementen 

die we uit onze voeding halen. De meeste 

van deze micronutriënten kan ons lichaam 

niet zelf maken of niet zelf in voldoende 

hoeveelheden maken. Om die reden is het 

ontzettend belangrijk dat je zo gevarieerd 

mogelijk eet. Micronutriënten hebben een 

onschatbare geneeskrachtige en gezond-

heidsbevorderende werking. Hoe onbe-

werkter en biologischer je eet, hoe meer je 

ervan binnenkrijgt. 

En nee, je hoeft niet bang te zijn voor je bloeddruk: Keltisch zeezout bevat 

meer bloeddrukverlagende dan bloeddrukverhogende mineralen. 

Aangezien problemen met de bloeddruk vaak voortkomen uit een tekort aan 

mineralen, is mijn ervaring dan ook dat juist mensen met een hoge bloeddruk

hier vaak heel veel baat bij hebben. Probeer het dus gerust! 

Vitaminen
Omdat het ze zelf maar minimaal aan kan 

maken, heeft ons lichaam dagelijks een 

gezonde portie vitaminen nodig. Er zijn 

vitaminen die oplossen in vet (A, D, E, K) en 

er zijn vitaminen die oplossen in water (B en 

C). De vetoplosbare vitaminen kun je alleen 

opnemen in combinatie met vet. Vervolgens 

worden ze in je vetcellen opgeslagen voor 

gebruik op een later moment. Zodra je 

dus kiest voor een vetarm dieet, loop je het 

enorme risico op een tekort aan deze groep 

vitaminen. 

Mineralen en 
sporenelementen
Mineralen en sporenelementen zijn heel 

belangrijk als co-werker bij de bouw van het 

lichaam. Zo zorgen ze voor de uitharding en 

opbouw van botten en tanden, maar 

ondersteunen ze ook bij het reguleren van 

de waterhuishouding in je lichaam en het 
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Checklist
  Je lichaam bestaat uit 50 triljoen cellen die met elkaar willen praten. Dit kan echter 

alleen maar als er voldoende voedingsstoffen aanwezig zijn. Zonder voedingsstoffen 

gaat het mis met de cel-tot-celcommunicatie in je lijf.

  De voedingsstoffen, vitaminen en mineralen in voeding houden ons in leven. 

 Voeding die je vandaag eet, is morgen een deel van je lichaam.

  Bij een tekort aan voedingsstoffen:

   kun je niet optimaal de voeding verbranden die binnenkomt;

   kun je ziek worden van een teveel van een bepaalde stof in je lichaam;

   kun je ziek worden van een tekort aan een bepaalde stof in je lichaam.

  Wanneer je een tekort hebt aan bepaalde voedingsstoffen, ga je heel vaak jezelf 

oppeppen met verslavende stoffen als suiker, cafeïne, alcohol of drugs.

  Voedingsstoffen zijn onderverdeeld in: 

  macronutriënten, voedingsstoffen waar je veel van nodig hebt, dit zijn: water, 

eiwitten, koolhydraten, vetten;

  micronutriënten, voedingsstoffen waar je weinig van nodig hebt, dit zijn: vitaminen, 

mineralen, sporenelementen. De micronutriënten helpen je om de macronutriënten op 

te kunnen nemen.

  Vetverbranding is onze natuurlijke verbranding: uit 1 gram vet kan het lichaam

 121 energie-eenheden (ATP) halen en uit 1 gram koolhydraat maar 36. 

 Dat betekent dat een efficiënte vetverbranding tot vier keer meer energie oplevert.

  Voeding is niet gezond of ongezond. Het is voedzaam of niet. En het kan ervoor zorgen 

dat je gezond of ongezond wordt. 
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De Gelukkige 
Eter eet 
zo zuiver 
mogelijk 
Mijn moeder verzamelde suikerzakjes (hoe ironisch, haha). Mijn 
broertje verzamelde postzegels, oude munten en Coca-Colablikjes. 
En ik? Ik wilde ook een verzameling. Maar hoe ik ook nadacht, ik 
kon werkelijk niets bedenken dat het waard was om geld aan uit 
te geven om het vervolgens ergens in huis stof te laten vangen.
Uiteindelijk heb ik nog een poging gedaan met miniatuurfietsjes 
en dierenbeeldjes, maar die stonden me al snel in de weg. 

Jaren later, in een nieuwe poging om 

verzamelaar te worden, heb ik nog een tijd 

de tic gehad om in ieder land waar ik kwam 

een woordenboek te kopen. Ook die 

verzameling ging ter ziele toen ik bij iedere 

verhuizing de zware dozen weer de zolder 

op moest slepen. Dus nu ben ik zonder 

verzameling. Ik ben er eenvoudigweg niet 

voor gemaakt, net als voor veel spullen 

(oké, jurkjes uitgezonderd dan). Ik word 

er kriebelig van en liefst twee keer per jaar 

ruim ik dan ook alles grondig op. Tot grote 

verbazing van veel vriendinnen. Maar ik vind 

het heerlijk, opruimen geeft ruimte voor 

vernieuwing en het geeft lucht. Waarom 

overbodige ballast meesjouwen of op zolder 

laten staan voor ‘je-weet-maar-nooit’ of 

‘zo-zonde-om-weg-te-doen’ als je er toch 

niets mee doet? 

Vol verbazing kan ik dan ook kijken naar 

programma’s als Verzamelkoorts, waarin 

mensen zoveel hebben verzameld dat ze 

zichzelf soms compleet hebben ingebouwd. 

In sommige huizen is zelfs geen ruimte 

meer om normaal te bewegen en loopt de BASIC 4
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afwas letterlijk van het aanrecht af. Het is 

misschien een bizarre vergelijking, maar wat 

er op tv gebeurt, is ook wat we massaal 

doen met ons lichaam. We eten veel meer 

en veel vaker dan ons lichaam nodig heeft, 

we stoppen er vaak goedkope rommel in en 

smeren dingen op onze huid die we niet 

mogen eten (en dat terwijl de huid het 

grootste orgaan is waarmee we de buiten-

wereld naar binnen lepelen). Waarschijnlijk 

ziet het er bij menig medemens vanbinnen 

dan ook hetzelfde uit als in de huizen van de 

verzamelaars in dat tv-programma. 

 Hoe we onszelf 
vergiftigen

Van nature vergiftigt het lichaam zichzelf alleen al doordat we functioneren en ademhalen. 

Dit is normaal en op zich kan het dat prima aan, daar is het volledig op ingesteld. Je kunt 

denken aan:

Echter, de toenemende lading aan gifstoffen die we dagelijks van buitenaf binnenkrijgen is 

een ander verhaal. Denk hierbij aan:

Al deze gifstoffen samen vormen dagelijks een enorme belasting voor ons lijf. Aan onze lever 

de schone taak om hierin een goede balans te vinden en ervoor te zorgen dat de belasting 

van alle gifstoffen binnen de perken blijft. Dat kan alleen maar als hij daarvoor voldoende en 

de juiste grondstoffen binnenkrijgt.

 De dosis 
maakt het gif
Heel belangrijk om te onthouden is dat iets 

wat in kleine hoeveelheden een functie 

heeft, in grote hoeveelheden als een gifstof 

kan zijn. Iets is dus niet per definitie gezond 

of ongezond. Het heeft alles te maken met 

De lever speelt absoluut een belangrijke rol 

in het ontgiftingsproces, maar in principe 

kan iedere cel ontgiften. Om 

goed te kunnen ontgiften is het 

essentieel dat je lichaam 

voldoende voedingsstoffen, 

water en energie beschikbaar 

heeft. En dat is waar het bij de 

meeste mensen aan schort. 

  stoffen die het lichaam binnendringen van buitenaf (virussen, luchtverontreiniging, chloor);

  stoffen die we opnemen via de voeding (kleurstoffen, smaakstoffen, conserveringsmiddelen, 

 suikers, alcohol e.d.);

  stoffen die een bepaalde werking hebben (medicijnen, hormoonpreparaten);

  stoffen die we te veel binnenkrijgen en die niet kunnen worden verwerkt.

  stoffen die in het spijsverteringskanaal worden gemaakt (bacteriën en schimmels);

  stoffen die vrijkomen bij normale lichaamsprocessen (urinezuur, stikstofoxide);

  stoffen die gebruikt zijn door het lichaam en zijn uitgewerkt (hormonen).

  Stel je lichaam iedere dag zo min mogelijk bloot aan gifstoffen, zowel door zorgvuldig te kiezen

 wat je eet, maar ook door zoveel mogelijk gifstoffen in je omgeving te vermijden.

  Ondersteun iedere dag je lever en lichaamscellen om optimaal te kunnen ontgiften door ze 

 de juiste grondstoffen te geven. 

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, 

is ontgiften niet de hoofdtaak van de lever. De lever 

dient er namelijk primair voor te zorgen dat de hersenen 

voldoende brandstof krijgen en zal er daarom alles aan 

doen om eerst en vooral de bloedsuikerspiegel in 

balans te houden. Hoe meer tijd en grondstoffen 

daarvoor nodig zijn, des te minder ruimte overblijft 

om te kunnen ontgiften.  

hoeveelheden en verhoudingen. Om grote 

schade aan je lichaam te voorkomen en om 

goed te kunnen blijven functioneren zijn er 

daarom twee dingen heel belangrijk:
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 Voeding die helpt 
bij een goede ontgifting

In het overzicht hiernaast zie je welke 

voeding je helpt om de verschillende 

ontgiftingsfasen extra te ondersteunen en 

welke voeding en gewoonten de ontgifting 

Voeding voor je lever 

  Kruisvormige groenten als spruitjes, radijs, 

broccoli en bloemkool

  Bittere groenten als andijvie en witlof

  Koolsoorten als spitskool, boerenkool en 

savooiekool

  Kruiden als mariadistel, kurkuma en zoethout

  Eiwitten die je vindt in eieren, bewogen beesten 

en vis

  Zuur fruit als bessen, zure appels en grapefruit

  Mineralen uit de zee die je vindt in zeewier, 

spirulina, kelp en zeekraal

  Omega 3-olie uit vette vis of een goed

 supplement 

  Voldoende slaap 

  Gezonde beweging 

  Ontspanning 

Giftig voor je lever 

  Suikers en 

 snelle koolhydraten 

  Cafeïne/ theïne 

  Alcohol 

  Gefrituurde voeding 

  Bespoten voeding 

  Te veel en te vaak eten

  Roken (en meeroken)

  Vervuiling 

  Medicijnen en drugs 

  Schoonmaakmiddelen 

 en giftige stoffen 

  Cosmetica en 

 verzorgingsproducten

  Te weinig bewegen

  Stress

remmen. Door iedere dag één van deze 

voedingsmiddelen te eten of drinken en 

door zoveel mogelijk remmende gewoonten 

te vermijden, geef je jouw lever extra power. 

 Hoe werkt de 
ontgifting in de lever?

Alle stoffen waarmee je in aanraking komt, 

gaan vanuit het spijsverteringskanaal eerst 

naar de lever. Hierbij kun je denken aan alles 

wat je eet, drinkt en op je huid smeert, maar 

ook aan stoffen die je inademt of aanmaakt 

in je lichaam zoals hormonen en urinezuur. 

In de lever wordt bekeken wat ermee dient 

te gebeuren: recyclen, gelijk afvoeren met 

behulp van vocht, voorbewerken en dan 

afvoeren of tijdelijk opslaan in afwachting 

van voldoende grondstoffen om het af te 

kunnen voeren. 

Met name chemische stoffen zijn gevaarlijk 

(denk bijvoorbeeld aan medicijnen of 

gifstoffen uit cosmetica) en vragen veel 

grondstoffen om uit het lichaam verwijderd 

te kunnen worden. Ook zware metalen als 

aluminium, kwik en lood worden vaak 

geparkeerd in afwachting van voldoende 

grondstoffen. In tegenstelling tot ‘gewone’ 

gifstoffen, die veelal worden opgeslagen in 

je ‘gewone’ vetcellen, worden zware metalen 

vaak tijdelijk geparkeerd in de vetcellen van 

je centrale zenuwstelsel, waar ze een boel 

ellende kunnen veroorzaken (ziektes als MS, 

parkinson en ALS worden niet voor niets in 

verband gebracht met overmatige bloot-

stelling aan zware metalen).

Pas als het lichaam zeker is dat er voldoende 

grondstoffen beschikbaar zijn om deze 

chemische gifstoffen zo snel mogelijk uit het 

lichaam te verwijderen zal het ze gaan 

ontgiften en afvoeren. Tot die tijd spaart het 

ze op in de ‘tijdelijke depots’, de vetcellen 

waarin ze zijn geparkeerd. Dit gaat vaak wel 

even goed, maar uiteindelijk kan een teveel 

aan zware metalen in je lichaam tot grote 

gezondheidsproblemen leiden. Het is dus 

zaak om je lichaam goed te ondersteunen 

en voldoende grondstoffen te geven voor 

de afvoer van deze belastende stoffen.
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 Als je lever 
niet goed 
kan ontgiften

Je kunt de lever het beste vergelijken met 

een enorme zeef die alle gifstoffen uit het 

lichaam filtert. Het is belangrijk om te weten 

dat gifstoffen nooit worden opgeslagen in 

de lever. Ze worden daar slechts gefilterd, 

bewerkt en vervolgens uit het lichaam 

gebracht of opgeslagen op een plek waar 

ze geen schade aan kunnen richten (de 

vetcellen). In de ideale wereld gebeurt dat 

vlekkeloos en zonder dat je er wat van 

merkt. Helaas voor ons leven we niet in 

een ideale wereld en geldt voor de meeste 

mensen dat hun lever is overbelast.

Hierdoor is er de hele dag ‘filevorming’ bij 

de lever van allerlei gifstoffen die niet snel 

genoeg kunnen worden afgevoerd. Het 

gevolg is dat veel stoffen niet op de juiste 

manier kunnen worden afgevoerd. Als dit 

het geval is, dan verlaten de voorbewerkte 

stoffen niet via een van de vijf uitgangen 

de lever, maar kiept de lever ze door de 

nooduitgang weer in de bloedbaan. 

Hierdoor blijven ze in het lichaam circuleren 

en kunnen ze uiteindelijk schade veroorzaken 

aan het DNA. Maar kunnen ze ook zorgen 

voor hardnekkige kilo’s overgewicht, 

vermoeidheid, allergieën en chronische 

aandoeningen.

 Onvoldoende 
ontgiftingscapaciteit 
maakt dik
Bij een aanvoer van veel gifstoffen en een 

slechte ontgiftingscapaciteit (door bijvoor-

beeld een gebrek aan eiwitten, een tekort 

aan vocht of een tekort aan andere grond-

stoffen als B-vitaminen, zink en omega 3) 

zal het lichaam overgewicht creëren.

Zodra je de lever voldoende 
grondstoffen geeft om alles te kunnen 

ontgiften, ervoor zorgt dat je zo min mogelijk nieuwe 

gifstoffen binnenkrijgt en zorgt dat je darmen in orde zijn zodat 

er geen gifstoffen meer door de darm in je bloed kunnen 

lekken, kunnen de opgeslagen gifstoffen worden vrijgemaakt 

en afgevoerd via je lymfeklieren, nieren en het bloed. 

De noodzaak tot het vasthouden van vet is dan niet meer 

aanwezig. Daarom is het ook zo belangrijk om eerst je lichaam 

in balans te brengen en te voorzien van alle benodigde 

voedingsstoffen voordat je blijvend gewicht kunt verliezen.

Goed om te weten! Te veel linolzuur zorgt ook voor remming van de ontgifting 

en kan daardoor ontstekingen veroorzaken in vaten, lever, hersenen en darmen. 

Linolzuur zit in allerlei soorten granen en plantaardige olie (als zonnebloemolie, 

sojaolie, maiskiemolie, saffloerolie, plantenmargarines, teunisbloemolie, noten- 

en zadenolie). Een klein beetje kan in het lichaam worden omgezet in waardevol 

arachidonzuur (AA), maar een teveel veroorzaakt een boel ‘gedoe’ in de vorm van 

ontstekingsreacties. Als je lever onvoldoende ontgiftingscapaci-

teit heeft, dan heeft het lichaam het extra 

lichaamsvet hard nodig om gifstoffen in 

op te slaan. Zeker bij een dagelijkse grote 

aanvoer van gifstoffen kan het dan ook zijn 

dat je lichaam er extra vetcellen voor gaat 

aanmaken om alles in op te kunnen slaan. 
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 Test jouw 
ontgiftingscapaciteit

Kun jij alles wat je iedere dag binnenkrijgt goed ontgiften? Onderstaande 

vragenlijst, deels afkomstig uit het boek Alles draait om je hormonen van 

orthomoleculair en natuurgeneeskundige Rineke Dijkinga geeft je meer 

duidelijkheid. Beantwoord onderstaande vragen met JA of NEE.

  Heb je regelmatig last van hoofdpijn/migraine?

  Stinkt je ontlasting naar rotte eieren of ruikt ie zurig?

  Heb je last van een branderige, jeukende anus?

  Transpireer je overmatig of stinkt je transpiratie heel sterk?

  Heb je last van waterige of branderige ogen of opgezwollen, rode oogleden?

  Heb je last van astma of bronchitis, slijmproppen of vastzittend slijm in de keel?

  Heb je vaak donkere kringen onder je ogen?

  Heb je soms last van jeuk aan je oren, oorontstekingen, vocht uit de oren of 

 een zoemtoon in je oren?

  Heb je last van acne of andere huidproblemen?

  Ben je snel zwaarmoedig, somber of depressief?

  Heb je last van spierpijn of gewrichtspijn?

  Ben je snel boos of geprikkeld?

  Vind je het moeilijk om gewicht te verliezen of aan te komen?

  Reageer je heftiger dan normaal op alcohol (snel dronken, moe, 

 slecht slapen, kater)?

  Voel je je naar na het drinken van koffie?

  Slaap je goed in, maar word je na een aantal uren wakker en kun je 

 dan niet meer slapen?

Wat is je score?
  Heb je op meer dan zeven vragen JA geantwoord, dan is de 

 ontgiftingscapaciteit van je lever waarschijnlijk niet in orde.

  Heb je tussen de vier en zeven keer JA geantwoord, dan is het zeker 

 verstandig om je ontgiftingscapaciteit te optimaliseren.

  Bij minder dan vier keer JA is er waarschijnlijk niets aan de hand, maar is 

 het nog steeds goed om je lever optimaal te ondersteunen.

 Vermijd 
deze gifstoffen 
in ieder geval

Suikers en 
geraffineerde 
koolhydraten
Naast een heleboel andere taken (waarvan 

de ontgifting er één is), heeft de lever als 

hoofdtaak om ervoor te zorgen dat je brein 

altijd voorzien is van genoeg energie. Een 

belangrijke sleutel in dit proces is je 

bloedsuikerspiegel. Vandaar dat je lever 

als ‘hoofd-toezichthouder’ in de eerste 

plaats de hele dag bezig is om je bloed-

suikerspiegel mooi in balans te houden. 

Suiker en snelle koolhydraten zijn daarin een 

behoorlijke spelbreker omdat ze de balans 

van je bloedsuikerspiegel overhoop halen. 

Zodra je suiker of snelle koolhydraten eet of 

drinkt zal je bloedsuikerspiegel in eerste 

instantie stijgen en vervolgens al vrij snel als 

een achtbaan naar beneden schieten. Deze 

pieken en dalen zorgen ervoor dat je brein 

ongelijkmatig voeding krijgt en dat merk je 

vaak doordat je je minder goed kunt 

concentreren. Ook krijg je energiedips na 

het eten of drinken van een maaltijd of 

snack die veel suikers bevat.  

Hoe meer suikers en snelle koolhydraten je 

dus eet, hoe meer werk de lever heeft aan 

het bijsturen van je bloedsuikerspiegel. Alle 

tijd en grondstoffen die daarvoor worden 

gebruikt kunnen niet meer gebruikt worden 

voor ontgiftingsprocessen. 

TEST

In de giftige wereld waarin we leven is het 

geen doen om alle gifstoffen te vermijden. 

Toch kun je al een hele grote slag slaan als 

je de volgende belangrijke giftige stoffen 

vermijdt:

  suikers en geraffineerde koolhydraten;

  eten uit de fabriek;

  alcohol;

  transvetten;

  cafeïne;

  synthetische stoffen.
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Eten uit de fabriek
Hoe goed het misschien ook smaakt: ons 

lichaam kan helemaal niets met eten dat 

gemaakt is in een fabriek. Stel je voor dat je 

al het fabriekseten dat tegenwoordig in de 

supermarkt staat zou moeten kopen zonder 

verklarende verpakking, hoeveel zou je dan 

nog herkennen? Zo ongeveer voelt je 

lichaam zich ook wanneer je het naar binnen 

werkt. Het heeft geen idee wat het is en wat 

het ermee moet doen, dus krijgt het een 

stempel met daarop ‘ontgiften’ en wordt het 

per ommegaande naar de lever gebracht. 

Fabriekseten mag dan misschien lekker 

smaken, het doet bitter weinig voor 

je lijf. Je brein wordt er blij van, maar je 

lichaam niet. Het staat vaak stijf van de 

conserveringsmiddelen, E-nummers, 

hulpstoffen, geur-, kleur- en smaakstoffen 

en stabilisatoren die ervoor moeten zorgen 

dat het lekker smaakt en lang houdbaar 

blijft. Je lichaam moet het echter allemaal 

weer ontgiften, dus vermijd het waar je kan. 

Onthoud dan goed: zodra er in een voe-

dingsmiddel stoffen zitten die bacteriën 

doden of bacteriegroei remmen, dan doden 

of remmen ze waarschijnlijk ook de groei en 

ontwikkeling van goede bacteriën in je 

darmen. 

Alcohol
Alcohol is eigenlijk niets anders dan ethanol 

met suiker, afkomstig uit bedorven fruit. 

Omdat het menselijk lichaam alcohol niet 

kan uitscheiden is het extreem giftig voor 

ons: te veel stapeling van alcohol in het 

bloed kan er zelfs voor zorgen dat we in 

coma raken, met in extreme gevallen de 

dood tot gevolg. Om die reden laat de lever 

meteen alles vallen zodra je alcohol drinkt. 

Het zet de alcohol gelijk om in de giftige stof 

acetaldehyde – de veroorzaker van hoofd-

pijn na een avondje doorzakken – en voert 

deze stof af. Dit kan best eens een keertje 

gebeuren en een gezond lichaam kan dat 

aan, maar als je regelmatig drinkt (iedere 

week meer dan vier glazen), dan is de lever 

primair bezig met het afbreken van alcohol 

en blijven andere taken liggen. Er ontstaan 

problemen met de bloedsuikerspiegel 

(bedenk dat alcohol zich in je bloed ook 

gedraagt als suiker). Daarnaast zal de 

hormoonhuishouding ontregeld raken en 

kunnen schadelijke stoffen niet meer 

effectief worden afgebroken en afgevoerd 

waardoor ze veel problemen veroorzaken in 

het lichaam. Dit kan variëren van extra 

vetopslag tot (in het meest extreme geval) 

het ontstaan van hart- en vaatziekten en 

diverse vormen van kanker.

Wil je toch graag af en toe alcohol blijven 

drinken, weet dan dat je het je lichaam extra 

zwaar maakt, dus doe dit alleen wanneer je 

een brein hebt dat niet verslavingsgevoelig is 

en bewaar je alcoholmoment voor speciale 

gelegenheden. Kies daar dan het beste en 

het lekkerste dat je kunt vinden en geniet er 

met volle teugen van. 

Transvetten
Transvetten vind je in veel bewerkte voe-

dingsmiddelen. De bekendste zijn natuurlijk 

koekjes, chips en gefrituurde voeding. Maar 

ook koffiecreamer, margarine en bak- en 

braadboter staan stijf van de transvetten. 

Transvetten worden gemaakt in een fabriek 

en zijn maar een paar moleculen verwijderd 

van plastic. Het probleem met transvetten is 

dat ze als het ware een dun laagje over je 

celwanden heen leggen. De celwanden 

worden hierdoor stugger en de cel kan bijna 

niet ademen en ontgiften, waardoor deze 

uiteindelijk zal stikken en sterven. Als reactie 

hierop gaat je bloeddruk omhoog, nemen 

ontstekingen toe en zal uiteindelijk je totale 

gezondheid en energie verminderen.

Cafeïne
Naast het feit dat cafeïne zorgt voor pieken 

in de bloedsuikerspiegel, versnelt het ook 

het ontgiftingsproces. Op zich zou je zeggen 

dat dit een goed teken is, ware het niet dat 

de meeste mensen te veel gifstoffen 

bevatten voor de lever om te ontgiften en 

daarbij niet beschikken over voldoende 

grondstoffen die nodig zijn voor een optimale 

ontgifting. Hierdoor zal je lever veel voorbe-

werkte gifstoffen vroegtijdig in de bloed-

baan lozen in plaats van afvoeren. Je 

begrijpt dat dit kan leiden tot veel problemen 

in je lichaam. 

Synthetische stoffen
Via onze adem en via de huid nemen we 

dagelijks allerlei synthetische stoffen op. 

Hierbij kun je denken aan gifstoffen in en 

op onze voeding, maar ook aan medicijnen, 

schoonmaakmiddelen, vuilwerende stoffen 

op bijvoorbeeld meubelen, brandwerende 

stoffen in vloerbedekking en gordijnen, 

cosmetica, verf, etc. Al deze stoffen vragen 

om actie van de lever en kosten veel 

grondstoffen om te worden verwijderd uit 

ons lichaam. Als je lever niet beschikt over 

deze grondstoffen (of druk bezig is om de 

bloedsuikerspiegel in balans te houden of 

bijvoorbeeld alcohol af te voeren), dan zullen 

ze worden opgeslagen in je vetcellen. 

Voorkom dus zoveel mogelijk stapeling van 

synthetische stoffen door te kiezen voor zo 

min mogelijk gifstoffen in je huis en op je lijf. 
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 Zo gebruik je vanaf 
nu zo min mogelijk 
gifstoffen

  Kook zoveel mogelijk met onbewerkte, echte voeding. Oftewel: met voeding 

die ook zonder verpakking of etiket goed herkenbaar is.

  Heb respect voor suiker: in heel veel producten is het echt niet nodig of kun je 

volstaan met het gebruik van de helft van de aangegeven hoeveelheid suiker. 

 Kijk ook vooral op de site voor allerlei suikervrije recepten en e-kookboeken.

  Gebruik alcohol alleen bij speciale gelegenheden en kies dan iets dat echt de 

moeite waard is.

  Drink maximaal twee koppen koffie per dag, liefst bij de maaltijd en liefst niet 

meer na vier uur ‘s middags.

  Laat frisdranken en vruchtensappen vanaf nu staan en vervang ze door 

gepimpt water of door een lekkere thee.

  Vervang alle margarine, halvarine en andere plantaardige boters door 

roomboter. Laat je niet verleiden door allerlei fancy botermengsels, maar kies 

 gewoon die uit een pakje, liefst grasboter.

  Eet je fruit dat je kunt schillen, schil het dan. Wil je dat niet, kies dan voor 

biologisch fruit.

  Als het mogelijk is, kies dan zoveel mogelijk voor biologische groenten en 

fruit. Deze zijn over het algemeen minder bespoten en bevatten daardoor minder 

gifstoffen. 

GIFSTOFFEN?

  Eet iedere dag ten minste één voedingsmiddel dat het ontgiftingsproces in de 

lever ondersteunt (zie pagina 133)

  Vraag jezelf bij het gebruik van je cosmeticaproducten af of je ze ook 

kunt eten. Zo niet? Gooi ze dan weg of maak ze op en vervang ze dan door producten 

waarbij dat wel kan.

  Kies zoveel mogelijk voor ecologische schoonmaakproducten in je huis of 

verdiep je eens in de mogelijkheden van natuurlijke schoonmaakmiddelen zoals azijn, 

soda en groene zeep.

  Wees kritisch ten aanzien van de medicijnen die je gebruikt. Medicijnen zijn 

vaak lastig te ontgiften omdat het natuurlijk belangrijk is dat ze lang genoeg in je 

lichaam aanwezig zijn om hun werk te kunnen doen. Hierdoor vormen ze een 

 behoorlijke belasting voor je lever. Vaak worden medicijnen één keer voorgeschreven 

en daarna eindeloos herhaald terwijl dit helemaal niet nodig is. Informeer daarom eens 

bij je arts of specialist of alles wat je gebruikt nog steeds relevant is. Realiseer  je ook 

dat je door een paar eenvoudige wijzigingen in je leefstijl aan te brengen vaak al heel 

snel afscheid kunt nemen of doseringen fors kunt verminderen van medicijnen als 

cholesterolverlagers, bloeddrukverlagers, bloedsuikerstabilisators als metformine 

 en insuline, en schildkliermedicatie. 
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Checklist

  We eten veel meer en veel vaker dan ons lichaam nodig heeft. Bovendien stoppen 

 we vaak goedkope rommel in ons lijf en smeren we dingen op onze huid die we niet 

mogen eten. Waarschijnlijk ziet het er bij menig medemens vanbinnen dan ook 

hetzelfde uit als in de huizen van extreme verzamelaars.

  Onze lever is overbelast door alle gifstoffen waaraan we dagelijks worden blootgesteld. 

Hierbij kun je denken aan luchtverontreiniging, schoonmaakmiddelen, stoffen 

 in onze voeding en gifstoffen uit het lichaam zelf. De lever kan al deze gifstoffen

 alleen maar uit het lichaam verwijderen als hij beschikt over voldoende grondstoffen.

  In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is niet ontgiften, maar het bewaken 

 van een gezonde bloedsuikerspiegel de hoofdtaak van de lever. Hoe meer tijd en 

grondstoffen daarvoor nodig zijn, hoe minder ruimte overblijft om te ontgiften.  

  Je kunt de lever het beste vergelijken met een enorme zeef die alle gifstoffen uit het 

lichaam filtert. In de lever worden gifstoffen uitgefilterd, bewerkt en vervolgens uit het 

lichaam gebracht of opgeslagen op een plek waar ze geen schade kunnen aanrichten 

(de vetcellen).

  Wanneer je onvoldoende ontgiftingscapaciteit hebt, blijven gifstoffen in het lichaam 

circuleren en kunnen ze uiteindelijk schade veroorzaken aan het DNA. Ook kunnen ze 

zorgen voor hardnekkige kilo’s overgewicht, vermoeidheid, allergieën en chronische 

aandoeningen. 

  Belangrijke belastende gifstoffen voor je lichaam zijn suikers en geraffineerde 

 koolhydraten, eten uit de fabriek, alcohol, transvetten, cafeïne en synthetische stoffen. 

  Zodra je de lever voldoende grondstoffen geeft om alles te kunnen ontgiften, ervoor 

zorgt dat je zo min mogelijk nieuwe gifstoffen binnenkrijgt en zorgt dat je darmen in 

orde zijn zodat er geen gifstoffen meer door de darm in je bloed kunnen lekken, 

kunnen de opgeslagen gifstoffen worden vrijgemaakt en afgevoerd via je lymfeklieren, 

nieren en het bloed. 
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De 
Gelukkige 
Eter 
eet relaxt
Als klein meisje was ik al van het eten. Ik vond het heerlijk om met 
zoveel mogelijk mensen om een grote tafel te zitten. Dat heb ik 
nog steeds. Gezellig samen kletsen en genieten van en met elkaar. 
Ik herinner me nog dat ik een jaar of 6, 7 was toen ik ‘de eetclub’ 
bedacht. Een groepje van vriendinnetjes dat steeds ergens anders 
ging eten. Iedere maand aten we bij de ouders van een ander 
vriendinnetje en het mocht niet iets zijn wat we al hadden gegeten 
en ook geen pannenkoeken (want die vond ik vies). Zo hebben we 
aardappels gepoft, verse patatjes gegeten en gebarbecued. Daarna 
was onze fantasie op en de vakantie voorbij en is de eetclub een 
zachte dood gestorven. 

Ik herinner me ook nog de zaterdagavonden 

met de Honeymoonquiz (ja ja, ik ben van die 

generatie) en een tafel vol met toastjes en 

andere lekkere hapjes. We kregen er dan 

altijd een glaasje fris bij en al grazend zaten 

we vervolgens tv te kijken. Nu ik achteraf op 

dit soort dingen terugkijk, ging het eigenlijk 

nooit om het eten, maar veel meer om het 

samenzijn en om het verbinden. Eten 

maakte daar deel van uit en daardoor is eten 

bij mij inmiddels gelinkt aan ‘gezellig’ en 

‘samen’. Door te eten kan ik weer even 

contact maken met dat gevoel. Natuurlijk 

weet ik dat eten bijzaak is en dat het ook 

zonder eten heel gezellig kan zijn om samen 

te zijn, maar nog steeds heb ik de neiging 

om het hier in huis op vrijdag- en zaterdag-

avond gezellig te maken met chips en ander BASIC 5
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comfort food. Maar ook dat koekje of iets 

anders ‘lekkers’ bij de koffie heeft echt wel 

even tijd nodig gehad om te ontwennen. 

Dat zat er namelijk vrij diep in.

 

Doordat we allemaal vaak drukker zijn met 

onze mobiel en met dingen die nog moeten 

gebeuren, is verbinding inmiddels iets 

exclusiefs, iets dat in veel gevallen afge-

dwongen moet worden. Hoeveel momenten 

op een dag zijn er nog dat je echt even niets 

moet? Dat je echt even het moment kunt 

pakken en voor je uit kunt staren zonder je 

schuldig te voelen over van alles dat toch 

zeker vandaag nog wel moet gebeuren? 

Zodra je een dergelijk moment gaat combi-

neren met eten, wordt het ineens legitiem 

om even niets te doen. Voor veel mensen 

is eten om die reden een prachtig excuus 

geworden om even zonder schuldgevoel 

een moment voor zichzelf te creëren waarin 

ze kunnen verbinden met zichzelf en niets 

hoeven. Alleen al om die reden is het 

waarschijnlijk zo moeilijk om te stoppen met 

snacken tussendoor: je ontneemt jezelf dan 

een aantal rustmomenten. 

 Eten om
contact te maken

Eten is al sinds mensenheugenis dé manier 

om te verbinden. Stamhoofden aten (en 

eten nog steeds tijdens staatsdiners) met 

elkaar om conflicten te bespreken. Tijdens 

feesten staat de eettafel centraal en ook in 

de meeste huishoudens speelt het sociale 

leven zich voor het grootste deel af in de 

keuken. Eten is dus belangrijk – letterlijk – 

voor ons overleven en de voortplanting, 

maar ook als middel tot verbinden, met 

anderen en met onszelf. Door te eten voelen 

we weer heel even het contact met ons 

lichaam. Contact dat vaak lastig is te maken 

in onze wereld vol lawaai. Het gevolg? We 

eten achter de computer, voor de tv, terwijl 

we onze mobiel checken, staand bij het 

aanrecht, in de file en op de fiets. Omdat 

ons lichaam dan bezig is met iets anders 

dan eten, heeft het lang niet altijd (of te laat) 

door dat je eet. Het gevolg? Je eet al snel te 

veel, je kiest sneller voor ongezonde dingen, 

bent minder lang verzadigd en je spijsverte-

ring wordt totaal overdonderd door een 

hoeveelheid calorieën en koolhydraten waar 

ze niet op was voorbereid. Je eten wordt 

daardoor veel minder effectief verteerd, 

waardoor je lichaam waarschijnlijk meer 

restafval op gaat slaan. Dit uit zich in 

sneller en vaker moe zijn, dips tussendoor, 

hongerig blijven, constant bezig zijn met 

eten en dikker en zieker worden. 

 Door stress vervalt 
je oerbrein in haar 
oude gedrag
Misschien wist je het al, misschien ook niet: 

niet allerlei enge ziektes, maar stress is 

doodsoorzaak nummer 1. Stress heeft in je 

lichaam een domino-effect: het zet een hele 

reeks aan reacties in gang die er uiteindelijk 

voor zorgt dat je ziek wordt. Maar misschien 

wel het allerbelangrijkste: zodra je lichaam 

stress ervaart, neemt je oerbrein de leiding 

over en dat is natuurlijk wat je wilt voorkomen.

Het begint met je spijsvertering: onder 

stress werkt die niet goed. Vanuit de oertijd 

gezien is dat ook logisch: wanneer je op de 

vlucht was voor een leeuw, was het niet 

handig om energie te verspillen aan het 

verteren van eten. Denk maar aan sporten 

met een volle maag: daar word je niet blij 

van. Dat komt doordat je lichaam onder 

stress alles op alles zet om zo snel mogelijk 

uit de gevarenzone te komen. Het verteren 

van eten kost veel kostbare energie en die 

heeft het lichaam op dat moment nodig om 

helder te kunnen denken, te vechten of te 

vluchten. Pas wanneer het gevaar is 

geweken, komt er ruimte in je lijf om ‘spijs te 

verteren’. Niet voor niets is het spreekwoord: 

rest and digest. Dit verklaart ook waarom je 

tijdens een drukke werkdag ‘vergeet’ om te 

eten of tijdens het sporten absoluut geen 

honger hebt. De honger komt pas wanneer 

je ontspant. Het is dus belangrijk dat je weet 

hoe je zenuwstelsel ‘tikt’ als het gaat om het 

optimaal functioneren van je spijsvertering 

en het voorkomen dat je oerbrein de regie 

overneemt, zodat je daar je eetkeuzes op 

af kunt stemmen. 

Een van de belangrijke sleutels in het worden van een 
Gelukkige Eter ligt dan ook echt in het bewust(er) gaan genieten van eten. 

Voor veel mensen is eten belangrijk, dus waarom zou je het dan niet gewoon de 

aandacht geven die het verdient? Op die manier weet je lichaam dat je eet en is het 

voorbereid op alles wat eraan komt. Door bewust te genieten van eten, maak je 

automatisch veel gezondere keuzes voor jezelf en ga je beter luisteren naar de 

signalen van je lichaam, waardoor je uiteindelijk alleen nog maar eet wanneer je echt 

honger hebt. Je voelt veel beter wanneer je vol zit, waardoor je een overvol gevoel 

voorkomt. Bovendien kan je lichaam het eten daardoor sneller en vooral beter 

verteren. Dat is natuurlijk een dubbele win!
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Ons zenuwstelsel  
Ons lichaam beschikt over een centraal en 

een autonoom zenuwstelsel. Het centrale 

zenuwstelsel (dat bestaat uit je brein, 

ruggengraat en haarvaten in je lichaam) 

kun je bewust aansturen. Je kunt het dus 

controleren. Het laat je praten, bewegen en 

reageren op dingen. Het autonome zenuw-

stelsel kun je niet bewust beïnvloeden of 

instructies geven. Hier worden zaken 

geregeld als haargroei, groei van je nagels, 

ademhaling, herstel van wondjes, etc. Het 

autonome zenuwstelsel bestaat uit de:

De uitdaging is om zoveel mogelijk te 

functioneren vanuit het parasympathische 

deel van je zenuwstelsel. Dus om te functio-

neren vanuit rust en ontspanning. Zeker 

voor vrouwen is dat van levensbelang. Toch 

zitten veel mensen ‘vast’ in het sympathische 

(stress-) deel van het zenuwstelsel. Dit kan 

komen door de enorm drukke leefstijl die we 

erop na houden, maar je lichaam schakelt 

ook automatisch over naar functioneren 

vanuit de sympaticus wanneer je draait op 

suikerverbranding (en dat is het geval voor 

ruim 95% van de westerse bevolking).

Zodra je brein signaleert dat er ergens in je 

lichaam stress is, wordt het alert en gaat het 

helpen om de stress op te lossen. Je kunt 

dit merken aan een gejaagd gevoel in je lijf, 

een korter lontje, minder geduld, het gevoel 

dat je te weinig tijd in een dag hebt, moeilijk 

kunnen ontspannen en als je dan ontspant 

toch nog met bijvoorbeeld je voet bewegen 

of tikken, minder goed slapen (lang wakker 

liggen of vroeg weer wakker worden), je 

schuldig voelen als je even niets doet, etc. 

 Stress in je 
lichaam kent 
verschillende fasen
1.   Het lichaam signaleert stress en maakt het kortetermijnstress-

 hormoon adrenaline aan. Adrenaline geeft vervolgens een alarm af (je schrikt). 

De hoeveelheid adrenaline in je bloed is altijd maar voor een korte tijd hoog (als het 

goed is). Als adrenaline te lang is verhoogd, geeft dit veel ontstekingsreacties in je 

lichaam die zorgen voor veroudering van binnenuit.

2.   Om de ontstekingsreacties die worden veroorzaakt door adrenaline 

te remmen, maakt het lichaam cortisol aan. Cortisol is naast stresshormoon 

ook een natuurlijke ontstekingsremmer voor het lichaam. Het maakt deel uit van 

de brandweer in je bedrijf. Een tijdelijke verhoging van cortisol is prima: het maakt 

je alerter, verbetert je geheugen en immuunsysteem en zorgt voor extra bloedtoe-

voer naar de vitale organen als hart, hersenen en spieren. Een te lange of chronische 

aanmaak van cortisol zal je echter langzaam doden. Zo kan het bijvoorbeeld 

dementie veroorzaken, maar het kan er ook voor zorgen dat je angstiger en 

agressiever wordt. Daar komt bij dat je onder invloed van een langdurig verhoogd 

cortisol steeds gevoeliger wordt voor verslavend gedrag.

3.  Cortisol geeft een urgentiegevoel aan de meest simpele dingen en 

voor je lichaam betekent een chronisch te hoog cortisol dat er niet 

genoeg te eten is. Het gaat er dus enerzijds voor zorgen dat je cellen geen 

glucose op kunnen nemen (het maakt insulineresistent) en anderzijds gaat het 

bezuinigingsmaatregelen in gang zetten. Omdat je spieren de meeste energie 

verbruiken, gaat cortisol spieren afbreken waardoor je energieverbruik verlaagt. 

Als je vervolgens hetzelfde blijft eten, zul je al snel dikker worden.

4.  Als het goed is, herstelt het lichaam na de eerste heftige 

 stressreactie weer de balans en kun je weer normaal functioneren. 

Echter: veel mensen verkeren in een chronische stress-situatie waardoor het 

lichaam dagelijks grote hoeveelheden cortisol blijft aanmaken. Om dit te kunnen 

doen, dien je te beschikken over voldoende grondstoffen in de vorm van 

 cholesterol, vitamines B en C en magnesium. Bij een te lange, te hoge productie 

van cortisol zal je lichaam uiteindelijk door haar voorraden heen raken en uitgeput 

raken. Dit is de basis voor een burn-out.

STRESS

  Sympaticus: dit is het actiedeel dat actief wordt in 

geval van stress. Het zorgt voor de aanmaak van 

stresshormonen die verantwoordelijk zijn voor je 

vecht- en vluchtreacties. Denk bijvoorbeeld aan je 

reactie op een leeuw.

  Parasympaticus: dit is het rustdeel dat actief 

wordt als je ontspannen bent. Het is verantwoordelijk 

voor zaken als je spijsvertering, regeneratie van 

organen en weefsel, en voortplanting. Denk bijvoor-

beeld aan je reactie op een hangmat.
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 Waarom je dik 
wordt van stress

Zodra je lichaam stress ervaart (vroeger was 

dat vanwege een leeuw, tegenwoordig kan 

het al gebeuren als je een spannende film 

kijkt of een vervelende mail ontvangt) neemt 

je oerbrein direct de leiding over en zet een 

heel arsenaal aan reacties in gang:

1.  Het zorgt voor 
voldoende energie om te 
kunnen vechten of 
vluchten
Het eerste wat je oerbrein doet is opdracht 

geven aan je bijnieren om het stresshor-

moon adrenaline te produceren. Adrenaline 

zorgt er vervolgens voor dat glucose wordt 

vrijgemaakt uit de glycogeenvoorraden 

(suiker) die je hebt opgeslagen in je lever 

en spieren. De gedachte hierachter is dat 

je deze glucosesuikers kunt gebruiken als 

brandstof om te vechten, vluchten of helder 

na te denken en zo je lijf in veiligheid te 

brengen.

 

Echter, onze moderne stress is vaak niet 

een levensbedreigende stress. Het is 

onderhuidse, langdurige stress die voort-

komt uit zaken als financiële zorgen, 

relatieproblemen, een spannende film kijken 

of game spelen, te laat naar bed gaan, een 

ongezond voedingspatroon, te weinig tijd en 

ruimte voor jezelf hebben etc. Dat zijn vaak 

situaties die lang duren en dus kunnen 

zorgen voor chronische stress. En daar 

is ons lichaam niet voor gemaakt. 

2.  Het voorkomt 
dat de vrijgemaakte 
energie weer wordt 
opgenomen
De stresshormonen zullen ervoor zorgen 

dat je lichaam alle vrijgemaakte energie 

beschikbaar houdt om te vechten, te 

vluchten of helder te denken. Dat betekent 

dat ze de glucose-opname van cellen 

blokkeren. Het gevolg? Je bloedsuikerspiegel 

is te hoog, je lichaam gaat insuline aanmaken 

om het te verlagen, maar de werking van 

insuline (het ‘opbergen’ van de suiker-

energie uit je bloed) wordt geblokkeerd. 

Je cellen hebben honger, maar krijgen 

geen eten en insuline kan niets anders 

doen dan suikers opslaan in de vetcellen 

in een poging om de bloedsuikerspiegel in 

balans te houden. Je wordt dikker.

3.  Je spijsvertering 
wordt op een laag pitje 
gezet
Naast gedoe met de bloedsuikerspiegel, 

zorgt chronische stress er ook voor dat je 

bloeddruk omhooggaat en dat de bloedtoe-

voer zich verplaatst van je spijsverterings-

stelsel naar je armen en benen. De gedachte 

hierachter is dat vluchten en vechten in 

een stress-situatie belangrijker is dan spijs 

verteren. Je darmen en spijsverterings-

kanaal krijgen dus minder energie en 

kunnen hierdoor op de langere termijn 

gevoeliger worden.

Heel belangrijk: als je veel 

stress hebt, kun je je eten niet goed 

verteren. Hoe gezond je ook eet, je 

lichaam kan het niet optimaal opne-

men omdat er maar weinig energie 

beschikbaar wordt gesteld voor de 

darmen en het spijsverteringskanaal.

Je kunt dus het gezondste voedsel ter 

wereld eten, als je lichaam niet in de 

optimale staat is om het te verteren heb je 

er niet veel aan. Zodra je eet onder stress, 

verslind je de voedingsstoffen die je lichaam 

nodig heeft om je voeding te verteren. Je 

spijsvertering wordt nagenoeg stilgelegd

(er is immers meer energie nodig om te 

vechten of te vluchten) en stresshormonen 

worden aangemaakt. Er is minder voeding 

beschikbaar voor je darmbacteriën en 

daardoor wordt de werking van je hele 

spijsverteringsstelsel verstoord.

4.  Je ‘vol-signalen’ 
worden verminderd
Vanwege de chronisch te hoge bloedsuiker-

spiegel die ontstaat bij langdurige stress, 

heb je chronisch te veel insuline in je bloed. 

Het gevolg is dat je lichaam in meer of 

mindere mate insulineresistent wordt, 

waardoor insulinesignalen minder goed 

doorkomen. Maar dat is nog niet alles: een 

teveel aan insuline blokkeert de werking van 

het verzadigingshormoon leptine direct bij 

de hersenstam, het meest primitieve deel 

van je brein. Hierdoor krijgt je brein geen 

signalen binnen dat je verzadigd bent en 

kun je blijven eten. Daarbij zorgt stress voor 

een verhoogde aanmaak van het honger-

hormoon ghreline, waardoor je op zoek gaat 

naar belonende voeding (comfort food) 

omdat dit onder stress belonende stoffen 

aanmaakt in je brein die hetzelfde (kalme-

rende en verslavende) effect hebben als 

cocaïne.

Met andere woorden: onder 

invloed van stress wordt je wilskracht 

gereduceerd tot 0% en zal je oerbrein het 

overnemen. Dat zet een hele reeks aan 

reacties in gang die er uiteindelijk toe 

leiden dat je meer gaat eten, het minder 

goed kunt verteren en opnemen en de 

voorkeur geeft aan calorierijke, suikerrijke 

en bewerkte voeding. Het ultieme recept 

voor een forse gewichtstoename of een 

forse afslankblokkade. 
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 Van stress 
naar ontspanning

Onze spijsvertering werkt optimaal wanneer 

we ontspannen zijn. Om die reden is het 

noodzaak dat je zoveel mogelijk leeft vanuit 

ontspanning. Door dit te doen, kan je 

spijsvertering zich herstellen en kun je al 

het gezonde voedsel dat je eet optimaal 

opnemen en verwerken. Je slaap zal 

verbeteren waardoor je beter zult herstellen 

en je seksuele energie zal weer gaan 

stromen. Hierdoor krijgt je lichaam het 

signaal dat het veilig is om vet te verbranden 

en dat er minder energie hoeft te worden 

opgeslagen voor gevaarlijke situaties 

(hardnekkig gewicht kan worden losgelaten).

Zo maak je de overstap naar meer 
ontspanning in je leven:

 Stop met het eten en drinken van suikers en bewerkte voeding (het Sugarchallenge 

 Original programma helpt je hierbij).

 Beperk het gebruik van cafeïne: cafeïne stimuleert de aanmaak van adrenaline doordat het zich 

bindt aan de adrenalinereceptoren in onze hersenen, waardoor de bijnieren het signaal krijgen 

 om adrenaline aan te maken.

 Beperk het gebruik van alcohol: alcohol is voor je lichaam extreem giftig en geeft daarom 

 ook veel stress in je lijf.

 Ga op tijd naar bed en doe geen spannende dingen voordat je gaat slapen zoals het kijken van een 

thriller of horrorserie, maar vermijd ook intensief sporten.

 Plan voor alles wat je doet de dubbele tijd en halveer de hoeveelheid dingen die je doet op een dag.

 Onderzoek je beleving van de dingen die gebeuren en onthoud: je hebt altijd een keuze in hoe je iets 

beleeft (wat vertel je aan jezelf over hetgeen er gebeurt). Kijk gerust eens op de Facebookpagina 

 van Omdenken voor wat leuke voorbeelden.

 Word je bewust van je ademhaling: haal regelmatig eens een aantal keer diep adem. Dit is een 

prachtige manier om heel snel de hoeveelheid stress in je lichaam te beperken.

 Ga eens kennismaken met relaxte sporten als yoga, tai chi of qigong.

 Ruim dagelijks tien minuten in voor een korte meditatie.

 Ga iedere dag een halfuurtje naar buiten voor een korte wandeling, om even te werken of 

 genieten in de tuin of om een boodschap te doen.

 Als je je schuldig 
voelt over wat 
je hebt gegeten
Het klinkt misschien bizar, maar wanneer je 

je schuldig voelt over wat je hebt gegeten, 

ervaart je lichaam dit als stress. Stel, het

is zomer en je laat je door de rest van de 

familie verleiden om een ijsje te gaan eten 

bij die heerlijke Italiaanse ijssalon in het 

dorp (dat overkomt mij nogal eens, haha). 

Je kunt dan twee dingen doen: je kunt tegen 

jezelf zeggen dat ijs eigenlijk slecht is en 

dat je aan het ‘zondigen’ bent, of je kunt er 

helemaal voor gaan en het lekkerste ijsje 

eten dat je kunt bedenken.

In het eerste geval, waarbij je het eten van 

het ijsje ziet als zonde en jezelf veroordeelt 

omdat je je weer hebt laten verleiden door 

‘de club’, zal je lichaam dit oppakken als 

stress. Je gedachten over wat je eet zorgen 

ervoor dat je lichaam reageert. Het gevolg 

daarvan is dat je lichaam het ijsje niet goed 

zal kunnen verteren vanwege de stress-

reacties in je lijf. Bovendien zorgt het 

schuldgevoel dat je achteraf hebt er vaak 

voor dat je nog meer gaat eten.

Je brein kent geen verschil tussen echte 

stress en bedachte stress. Denk maar eens 

aan een situatie uit het verleden waarin je 

voor jouw gevoel onrecht is aangedaan; je 

zult meteen weer boos worden. Hetzelfde 

geldt voor een film: je brein beleeft het alsof 

het echt is. Daardoor kan het voorkomen 

dat je na afloop van een ultraspannende film 

zit te klappertanden om de opgebouwde 

adrenaline kwijt te raken.

Hetzelfde geldt voor je gedachten over eten. 

Zodra je stress krijgt over eten, over wat je 

moet eten, over wat je eigenlijk beter had 

kunnen eten, over wat je niet had mogen 

eten, zal je lichaam meteen reageren. Het 

omgekeerde is ook het geval. In het voor-

beeld van het ijsje: het is misschien niet het 

gezondste voedingsmiddel voor je, maar als 

je er met volle teugen van geniet, dan zal je 

lichaam het veel beter kunnen verteren.

Dit is overigens geen vrijbrief om onder het 

mom van ‘ik geniet ervan’ vanaf nu maar 

weer alles te gaan eten wat los en vast zit. 

Maar het is wel iets om bij stil te staan en 

je te realiseren dat als je een keertje uit de 

bocht wilt vliegen, je er dan ook echt met 

volle teugen van durft te genieten. Als je het 

dan toch doet, doe het dan gelijk maar 

goed!
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Checklist

  Eten is al sinds mensenheugenis dé manier om te verbinden, met anderen en met 

onszelf, dus waarom zou je het niet de aandacht geven die het verdient?

  Wanneer je bewust eet, weet je lichaam dat je eet en maak je automatisch veel 

 gezondere keuzes voor jezelf. Bovendien voel je eerder wanneer je vol zit.

  Stress zorgt ervoor dat je oerbrein de leiding over je eetgedrag overneemt en een hele 

serie aan reacties in gang zet die er uiteindelijk voor zorgen dat je meer en ongezonder 

eet en je eten minder goed kunt verteren. 

  Onder invloed van stress wordt je spijsvertering nagenoeg stilgelegd omdat je lichaam 

alle energie nodig heeft om te kunnen nadenken, vechten en vluchten. 

  Het autonome deel van ons zenuwstelsel kun je niet bewust beïnvloeden en is onder te 

verdelen in de sympaticus (denk: leeuw) en parasympaticus (denk: hangmat). 

  Ons lichaam functioneert het beste wanneer we rustig en ontspannen zijn, dus 

 wanneer het parasympathische deel van ons zenuwstelsel actief is. 

  Het eten van suiker activeert het sympathische deel van ons zenuwstelsel en zorgt 

voor allerlei stressreacties.

  Stress kent in het lichaam verschillende fasen:

  wanneer stress wordt gesignaleerd, maakt je lichaam adrenaline aan; 

  om de ontstekingsreacties die worden veroorzaakt door adrenaline te remmen, maakt 

het lichaam cortisol aan;

  cortisol maakt insulineresistent en geeft een urgentiegevoel aan de simpelste dingen;

  wanneer je lichaam onvoldoende grondstoffen beschikbaar heeft om de stressreactie 

te stoppen, kun je in een chronische stress-situatie vast komen te zitten die uiteindelijk 

kan leiden tot een burn-out.

  Stress is de grootste oorzaak van hardnekkig overgewicht: het zorgt ervoor dat je

 te veel en ongezond eet. Zolang het lichaam zich niet veilig voelt, zal het geen vet 

verbranden.

  Wanneer je je schuldig voelt over wat je hebt gegeten, ervaart je lichaam dit als stress, 

dus: kies heel bewust wat je eet, kies het allerbeste en het allerlekkerste en geniet 

ervan. 
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3
WAT DE GELUKKIGE ETER DOET
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Rust, 
Reinheid en 
Regelmaat
Toen ik begon met mijn suikervrije leefstijl, woonde ik alleen. 
Ik had dus alleen maar mezelf om rekening mee te houden.
Bovendien werkte ik vanuit huis, dus ik had alle ruimte om gezonde 
maaltijden te koken: ik kon eten wanneer ik honger had en waar 
ik zin in had. Ik hoefde niet bang te zijn dat de dingen die ik voor 
mezelf had gekocht ineens opgegeten waren en ik had alle rust 
en ruimte om me te focussen op waar ik zin in had. 

Inmiddels ben ik getrouwd en woon ik 

samen met mijn man en zijn twee kinderen. 

Dat was even wennen. Ten eerste natuurlijk 

omdat ik ineens te maken had met twee 

puberende kids, maar ook omdat de 

kinderen een Duitse moeder hebben en 

dus vanuit hun cultuur en opvoeding heel 

andere eetgewoonten en smaakvoorkeuren 

hebben dan ik. Ze hielden (en houden nog 

steeds) van: suiker, Duitse broodjes, pasta, 

aardappelen, varkensvlees en nog een 

aantal andere dingen die in Duitsland veel 

worden gegeten. Dingen die ik allang uit 

mijn menu had gebannen. 

Daar komt bij dat we drie jaar in Duitsland 

hebben gewoond met ons samengestelde 

gezin. Omdat ik niet de ‘boze stiefmoeder 

op de suikervrije bezem’ wilde zijn, heb ik 

zeker in de beginperiode veel van mijn 

suikervrije principes laten varen. Het 

gevolg? Mijn verslaafde brein vond het 

geweldig en genoot met volle teugen. Mijn 

lichaam voelde zich echter steeds ongeluk-

kiger: ik kwam tien kilo aan, was altijd moe 

en voelde me een slap aftreksel van mezelf. 

Ik stond erbij en ik keek ernaar en kon er 

niets aan doen. Het ging buiten mezelf om. 

Het was een gevecht dat ik niet kon winnen. 

Inmiddels weet ik dat ik in die periode al 

mijn wilskracht nodig had om te wennen 

aan de nieuwe situatie en het nieuwe land. 

Hierdoor was eenvoudigweg te weinig 6
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wilskracht over om goed voor mezelf te 

kunnen zorgen. Dus nam mijn oerbrein het 

over en deed ik mee met de ‘norm’ op dat 

moment en in die situatie. Al mijn wilskracht 

ging op aan het wennen aan het drukke 

gezinsleven in een ander land, met andere 

gewoonten en rituelen, wat natuurlijk een 

enorme (maar wel zeer welkome) overgang 

was na de oase van rust waarin ik jaren had 

geleefd. Je snapt dat afvallen voor geen 

meter lukte en het oppakken van mijn 

suikervrije leefstijl leek op een uitzichtloos 

gevecht dat je kunt vergelijken met een 

knipperlichtrelatie. Als ik een beetje energie 

had, ging ik er helemaal voor. Zodra mijn 

energie minder was, of er bijvoorbeeld een 

vakantie was waarin ik meer wilskracht 

nodig had, at ik alles wat los en vast zat.  

Inmiddels wonen we weer heerlijk in 

Nederland. Hier ken ik de gewoonten en 

is het vertrouwd. Dat scheelt me dus de 

nodige wilskracht iedere dag en die vrijge-

komen wilskracht gebruik ik nu voor het 

creëren van een gezond systeem dat past 

bij de situatie waarin ik nu leef. Stapje voor 

stapje. Hierdoor wordt het steeds makkelijker 

om goed voor mezelf te zorgen: door het 

consequent herhalen van kleine dingen 

worden ze automatisch. De wilskracht die ik 

daardoor overhoud, gebruik ik vervolgens 

weer voor het aanleren van het volgende 

nieuwe systeem. 

Je kunt het misschien het beste vergelijken 

met verhuizen: in het begin kost een nieuwe 

plek heel veel tijd, geld en energie. Je bent 

druk bezig met wennen in de nieuwe 

situatie, moet dingen regelen en vaak 

komen er nog extra kosten bij. Wanneer je 

een tijdje in je nieuwe huis woont en je hebt 

allerlei systemen en gewoonten rondom je 

nieuwe woonplek gecreëerd, krijgen dingen 

weer hun vaste plek. Je weet inmiddels de 

weg in je nieuwe woonomgeving en je leven 

neemt weer zijn vertrouwde loop. Op dat 

moment komt er energie en geld vrij die je 

vervolgens kunt investeren in verbeteringen 

aan je huis, nieuwe meubels of andere 

dingen die je wooncomfort en leefplezier 

verhogen. 

Hetzelfde is het geval met je wilskracht. 

Zeker wanneer je begint aan een nieuwe 

leefstijl, kost dit veel energie: je moet alles 

uitzoeken en plannen. Bij alles wat je doet 

moet je nadenken of het wel past bij jouw 

nieuwe koers. Door zo snel mogelijk goede 

systemen te ontwikkelen rondom jouw 

nieuwe leefstijl, ga je ervoor zorgen dat je zo 

min mogelijk hoeft na te denken over de 

dingen die je doet. Dat bespaart je enorm 

veel wilskracht. 

 Herhaling is de 
moeder van gewoonten
Momenteel focus ik op goede structuur 

en een goed systeem waarbinnen ik mijn 

werkzaamheden plan. Daarnaast hak ik de 

dingen die in een week moeten gebeuren in 

kleine stukjes en probeer ik daarvoor een 

vast moment te vinden. Het zijn immers de 

dingen die je iedere dag doet die bepalen 

welk resultaat je behaalt.

  Consequent één keer in de week naar pilates in plaats van twee weken heftig 

 trainen in de sportschool en dan weer een hele tijd niet.

  Iedere ochtend gelijk na het opstaan een was draaien in plaats van een enorme bult 

wegwerken in één dag.

  Iedere avond na het eten vijf of tien pagina’s studeren in plaats van een hele week aan 

één stuk.

  Iedere dag minimaal één gezonde maaltijd in plaats van een hele week detoxen en dan 

weer losgaan.

  Iedere dag op tijd naar bed, in plaats van één keer in de week uitslapen en 

 de rest van de week te lang Netflixen.

  Iedere dag een uurtje werken in de tuin in plaats van twee keer per jaar alles 

 moeten omploegen.

Nou ja, je begrijpt wel wat ik bedoel. Het zijn 

niet de grote doelen die je stelt, maar de 

kleine dingen die je consequent doorvoert 

die jouw kwaliteit van leven bepalen. Zodra 

je een goed systeem hebt waarin je al deze 

kleine dingen dagelijks kunt doen, gaan ze 

automatisch. Hierdoor bespaar je op jouw 

wilskracht en heb je de sleutel tot succes in 

handen voor welk gebied van je leven dan 

ook.  

Volgens de Amerikaanse onderzoeksjournalist 

James Clear, gespecialiseerd in gewoonten, 

overschatten we wat we kunnen doen in een 

dag en onderschatten we de impact van wat 

we kunnen bereiken in een jaar. Ik denk dat 

hij gelijk heeft. Ons brein is niet gemaakt 

voor reuzensprongen, dat brengt veel te veel 

risico’s met zich mee. Daarbij komt dat ons 

bewuste of mensenbrein een traag werkend 

organisme is. Zodra je dus enorme doelen 
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voor jezelf gaat stellen met extreme dead-

lines, schiet je brein op slot en gebeurt er 

niets. Het gaat echt om kleine stapjes. 

Telkens weer.

Het doorvoeren van grote veranderingen of 

het verzetten van een enorme berg werk, 

werkt daarom het beste door je doel op te 

delen in kleine stapjes die je dagelijks doet. 

Daardoor heeft je brein niet in de gaten dat 

er dingen veranderen en worden je acties 

minder snel geblokkeerd. Bovendien kost 

het je veel minder wilskracht. Het deel van je 

brein dat daarin een sleutelrol speelt is de 

amygdala, ook wel de waakhond van onze 

hersenen genoemd. 

 De amygdala
De amygdala huist in je oerbrein en gaat 

over je vecht- en vluchtmechanisme. 

Wanneer je iets wilt, maar een blokkade 

voelt, is veelal je amygdala aan het werk. 

Zodra zij vermoedt dat er gevaar dreigt, 

springt ze op de barricaden en waarschuwt 

bepaalde delen van je lichaam om in actie 

te komen. Hierbij kun je denken aan het 

vertragen van rationeel denken, wegrennen 

of vechten. Een heel belangrijke taak dus 

die ons zeker in de oertijd goed van dienst is 

geweest, maar die tegenwoordig voorkomt 

dat je efficiënt en snel veranderingen kunt 

doorvoeren.

Iedere nieuwe uitdaging, gelegenheid of 

verlangen roept een bepaalde angst op in 

de hersenen. Dat is hoe ze zijn ontworpen 

en in de basis is het ook een goed mecha-

nisme dat ervoor zorgt dat we voorzichtig 

zijn. Het probleem met de amygdala is dat 

zij alarm slaat bij elke verandering, dus ook 

bij veranderingen die goed voor je zijn. 

Want: een verandering betekent primair 

gevaar. Over het algemeen geldt: hoe 

belangrijker het doel, hoe meer de amygdala 

de verandering zal blokkeren. Denk bijvoor-

beeld aan examenvrees of faalangst. Twee 

dingen waarbij de amygdala actief is en je 

mensenbrein, waar je creativiteit huist, 

verlamt. Ook emoties zetten de amygdala in 

actie, denk maar aan mensen die in paniek 

verlammen of extreem angstig worden.

Kleine stapjes 
zijn de sleutel
Het nemen van kleine stapjes is de enige 

manier om de amygdala te omzeilen en te 

voorkomen dat ie ‘aanslaat’. Zodra je een 

doel dan ook minder belangrijk maakt en 

opdeelt in hapklare brokken, zal de waak-

zaamheid van de amygdala afnemen. 

Als je vervolgens iedere dag een klein stapje 

zet in de goede richting, gaan je hersenen je 

helpen door nieuwe ‘software’ te ontwikke-

len die jouw veranderingen ondersteunt, en  

worden er nieuwe neurale paden aangelegd. 

Dit zijn een soort snelwegen in je brein die 

zorgen voor de activatie van bepaald 

gedrag. Deze paden worden bij iedere 

herhaling van je nieuwe gewoonten sterker 

en worden uiteindelijk een nieuw automatis-

me. Het grote voordeel van geautomati-

seerd gedrag is dat je er niet meer over na 

hoeft te denken. Het kost je absoluut geen 

wilskracht meer en daardoor ga je pijlsnel 

en vrijwel moeiteloos in de richting van je 

nieuwe doel. Bijkomend voordeel is dat 

wanneer je oerbrein de leiding overneemt, 

het automatisch jouw nieuwe gedrag zal 

gaan doen wanneer dat goed is ingeprent.

Het bereiken van doelen is een taak voor 

je mensenbrein. Dat betekent dat je er 

wilskracht voor nodig hebt. Zeker wanneer 

je net een doel hebt gesteld en alles nog 

nieuw is, is wilskracht je belangrijkste 

krachtbron. Je hebt het nodig om de boel

in gang te zetten, om te bedenken wat de 

slimste of snelste weg is naar je doel en om 

de nieuwe vaardigheden te oefenen die 

nodig zijn om je doel te bereiken. 

Je brein wordt blij van 
systemen en gewoonten
Je brein houdt van de structuur die syste-

men en gewoonten geven. Systemen kosten 

namelijk weinig energie omdat ze, eenmaal 

aangeleerd, gaan behoren tot je automatische 

programmering, waardoor je haast moeite-

loos iedere dag de dingen doet die goed 

voor je zijn. Dat vindt je brein fijn omdat je 

op die manier energie en wilskracht over-

houdt voor andere dingen. Zeker wanneer 

het gaat om een gezonde leefstijl maak je 

het jezelf dan ook makkelijker door te zorgen 

voor goede systemen. 

Systemen zijn opgebouwd uit kleinere of 

grotere gewoonten. Voordat je dus een 

systeem kunt samenstellen of wijzigen, is 

het belangrijk dat je bekijkt uit welke 

gewoonten het bestaat. Zo zal het systeem 

van een Gelukkige Eter onderdelen bevatten 

als: koken met onbewerkte voeding, het 

tellen van voedingswaarde, het nemen van 

rustmomenten gedurende de dag en het 

plannen van je maaltijden. Al deze gewoon-

ten bij elkaar vormen het systeem dat jou 

helpt om iedere dag goed voor jezelf te 

zorgen. 

Inmiddels weet je dat je per dag 

maar een beperkte hoeveelheid wilskracht 

ter beschikking hebt. Je zult dan ook 

begrijpen dat het om die reden belangrijk is 

om zo snel mogelijk toe te werken naar 

handige systemen waarmee je zoveel 

mogelijk gedrag automatiseert. Zo zorg je 

ervoor dat je minimale wilskracht gebruikt 

en dat je brein je gaat helpen om jouw doel 

te bereiken doordat het de benodigde 

programma’s automatisch opstart wanneer 

dat nodig is.  



 164  165 

Gewoonten, 
de bouwstenen van 
systemen
Systemen zijn opgebouwd uit gewoonten. 

Om dus een goed systeem te kunnen 

creëren voor jezelf is het belangrijk dat je 

weet hoe het werkt met gewoonten. Hoe ze 

ontstaan en hoe je oude gewoonten minder 

belangrijk kunt maken voor je oerbrein dan 

nieuwe, zodat je oerbrein in het vervolg 

automatisch kiest voor de nieuwe gewoonten 

wanneer het de leiding overneemt. 

Alle gewoonten die we hebben zijn ooit 

ontstaan vanuit een trigger, een oorzaak die 

ervoor zorgt dat je iets doet. Bijvoorbeeld: 

je verveelt je. Vervolgens ga je iets doen: je 

gaat eten. Tijdens het eten voel je je goed: 

het gevoel van verveling is weg en het eten 

zorgt voor afgifte van dopamine in je brein. 

Je wordt dus beloond voor dit gedrag. Je 

lichaam registreert dit en slaat het op. Zodra 

je je weer verveelt zal je brein onmiddellijk 

gaan zoeken in de databank bij de categorie 

‘wat te doen als ik me verveel’. Het zal kiezen 

voor de meest belonende actie en die 

vervolgens aan je presenteren. Hoe vaker 

je vervolgens luistert naar je brein, des te 

sterker de gewoonte zal worden. En: hoe 

belonender een gewoonte is, des te sneller 

je deze zult aanleren.

Volgens neuroprofessor Susan Pierce 

Thompson vormen gewoonten neurale 

paden in je brein. Je kunt deze paden het 

beste vergelijken met rivierbeddingen: 

iedere keer dat je de gewoonte doet, 

stroomt er water door de rivier. Zodra je 

stopt met het doen van een bepaalde 

gewoonte kun je dit zien als het plaatsen van 

een dam stroomopwaarts. Vanaf dat punt 

stroomt er geen water meer door en zal de 

rivierbedding opdrogen. Ze blijft echter wel 

altijd bestaan. Zodra je dus weer een keertje 

de oude gewoonte doet, prik je als het ware 

de dam door waardoor er meteen weer 

water stroomt in de opgedroogde rivierbed-

ding. Dit verklaart waarom rokers of 

alcoholisten na tien jaar gestopt te zijn, 

zo weer kunnen beginnen: een eenmaal 

bestaand neuraal pad zal nooit meer 

verdwijnen. 

Hoe verslavingsgevoeliger jouw brein is, 

hoe groter de kans is dat je meteen weer 

terugvalt in je oude gedrag wanneer de 

‘dam’ in je brein wordt doorgeprikt. Daarom 

bijvoorbeeld is het zo belangrijk dat een 

alcoholist nooit meer alcohol drinkt en dat 

een drugsverslaafde nooit meer drugs 

gebruikt. Eén slokje wijn kan er bij een 

alcoholist al voor zorgen dat de opgedroogde 

rivierbedding weer voldoende water krijgt 

om te worden geactiveerd en ervoor te 

zorgen dat zij in haar oude gedrag vervalt. 

Er moet dus heel veel water 

door de nieuwe rivierbedding 

stromen zodat ie lekker breed 

en lekker diep wordt. Dit doe je 

door heel veel te oefenen en 

door ervoor te zorgen dat je 

nieuwe gewoonten een grotere 

beloning geven dan je oude, ongewenste 

gedrag, waardoor je brein automatisch zal 

kiezen voor het doen van het nieuwe 

gedrag. 

Wanneer is een 
gewoonte verankerd 
in je brein?
Over de tijd die het duurt om een nieuwe 

gewoonte aan te leren, zijn de weten-

schappers het niet met elkaar eens. Voor 

een eenvoudige gewoonte zijn misschien 

maar 18-21 dagen nodig, maar voor een 

moeilijke gewoonte kan het wel 8 maanden 

duren voordat ie goed in je systeem zit. 

Vooralsnog wordt een gemiddelde van 

66 dagen aangehouden als tijd die nodig is 

voordat een nieuwe gewoonte is verankerd 

in je brein. 

Een sleutel in dit verhaal is hoe vaak je de 

nieuwe gewoonte dagelijks oefent: hoe 

vaker je een nieuwe gewoonte herhaalt, des 

te minder je erover na hoeft te denken en 

des te sneller het in je systeem zal worden 

verankerd. In tegenstelling tot wat veel 

mensen denken, is het niet zo erg als je een 

keertje een dag mist in de oefenperiode. 

Wel is het belangrijk dat je door blijft gaan. 

Blijf het dus oppakken, ook als je een keertje 

uit de bocht vliegt. 

Om sterke gewoonten te krijgen, is het 

belangrijk dat je ze herhaalt: hoe vaker je 

ze herhaalt en oefent, des te sneller ze een 

sterk automatisme worden. Niet voor niets 

zijn de gewoonten die we aanleren tijdens 

onze jeugd vaak enorm hardnekkig: je hebt 

ze jaren en jaren gedaan.

Je kunt oude gewoonten niet overschrijven 

met nieuwe, je kunt er wel voor zorgen dat de nieuwe 

gewoonte zo belangrijk wordt in je brein dat je brein er 

automatisch voor kiest om deze gewoonte te gaan doen 

in een bepaalde situatie. Vergelijk het in dit geval met 

een boek: als het vaak uit de boekenkast wordt gepakt, 

staat het waarschijnlijk vooraan in de rij. Door nieuwe 

gewoonten zo vaak en zo lang mogelijk te herhalen en 

oefenen worden ze vooraan gezet in de boekenkast. 

Hierdoor maak je een nieuw neuraal pad in je brein dat 

hoort bij die nieuwe gewoonte. Zodra je ervoor zorgt dat 

de neurale paden van nieuwe gewoonten groter en 

belangrijker worden in je brein dan oude wordt het 

steeds logischer dat je het nieuwe gedrag gaat doen. 
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  Gebruik wilskracht op de korte termijn: doelen op de lange termijn zul je nooit 

bereiken op wilskracht, doelen op de korte termijn wel. Hak daarom je lange-termijn-

doelen in kleine stukjes en zet iedere dag een stap in de richting van jouw doel.

  Leef bij de dag: denk hooguit een dag vooruit: herken je het gevoel van wan-

hoop dat omhoogkomt bij de gedachte dat je nooit meer chocolade of wijn of pizza of 

frietjes mag eten? De gedachte aan ‘nooit meer’ is de allerergste saboteur die er is. 

Nooit meer is namelijk heel lang en dat kan je brein niet overzien. Spreek daarom 

steeds met jezelf af wat je de volgende dag gaat doen en houd je daar vervolgens aan. 

Dus morgen eet je dat allemaal niet en eet je wat je met jezelf hebt afgesproken. 

 Dat is duidelijk en dat is wat je brein aankan.

  Bepaal iedere avond wat je de dag erna eet: ontbijt, lunch en diner. 

 Leg desnoods een schrift bij de koelkast waarin je jouw dagmenu voor de volgende 

dag opschrijft. Op die manier zul je nooit verrast worden door wat de dag je brengt. 

 Je eten staat namelijk al klaar. Ingrediënten die je niet in huis hebt, kun je nog even 

halen en mocht je veel onderweg zijn, dan maak je vast je eten klaar om mee te nemen. 

 Of je zet je slowcooker aan zodat het eten klaar is als je thuiskomt. 

  Streep iedere succesvolle dag af: streep iedere dag die je succesvol hebt 

volgehouden af in je agenda of op je kalender. Ook leuk: zet met een dikke stift een 

smiley of plak een leuk stickertje op iedere succesvolle dag. Afvinken werkt heel 

inspirerend op je brein én het maakt prachtig zichtbaar waar je staat. 

  Houd je nieuwe gewoonten zo lang mogelijk vol: hoe langer je jouw nieuwe, 

gezonde gewoonten volhoudt, des te beter ze in je hersenen verankerd worden. 

Wanneer nieuw gedrag een onbewuste gewoonte wordt, zal je oerbrein eerder kiezen 

voor dit nieuwe gedrag wanneer je wilskracht uitgeput is. Daardoor wordt de kans 

kleiner om terug te vallen in oude gewoonten. Bovendien hoef je voor iets dat je 

makkelijk afgaat geen extra wilskracht te gebruiken, dus die bespaar je dan ook!

  Neem rust: een tekort aan slaap kan al binnen een paar nachten zorgen voor een 

beginnende insulineresistentie en dat heeft direct effect op je zelfbeheersing (je eet 

meer na een nacht slecht slapen). Ga dus op tijd naar bed en las ook gedurende de dag 

rustpauzes in. Hierdoor laad je je wilskrachtbatterij weer op waardoor je er langer 

gebruik van kunt maken. 

  Blijf in de flow: koppel nieuwe gewoonten altijd aan een gewoonte die je al doet. 

 Je kunt dit doen door een lijst te maken van alle dingen die je iedere dag al 

 automatisch doet en vervolgens te kijken aan welke activiteit jouw nieuwe gewoonte 

het beste kan worden gekoppeld. Denk bijvoorbeeld aan het toevoegen van flossen 

 na het tandenpoetsen of aan het lopen van een rondje voor je lunch. 

  Focus op het begin van de gewoonte en maak dat zo eenvoudig en

 haalbaar mogelijk. Als je bijvoorbeeld wilt gaan sporten, kun je beter focussen op 

omkleden dan op de totale gewoonte. Als je yoga-oefeningen wilt gaan doen is het een 

goed idee om te focussen op het neerleggen van je matje. Als je denkt aan de hele 

gewoonte ineens, kan dat er soms voor zorgen dat je het niet doet omdat het te veel is. 

Door je focus te verleggen naar iets dat je kunt doen in twee minuten om de gewoonte 

te starten, zal het bijbehorende gedrag vaak automatisch volgen. 

  Zorg dat je zelf in staat bent om je nieuwe gewoonte te doen. 

 Wanneer je afhankelijk bent van anderen is het vaak lastiger om te blijven oefenen. 

 Oefen desnoods samen met de ander een aantal keer je nieuwe gewoonte zodat je 

 zelf weet hoe het werkt. 

Zoals je al ziet zijn er heel veel factoren die de mate van jouw wilskracht 

bepalen en beïnvloeden. Het is echt heel belangrijk om samen te werken 

met jouw wilskracht door het daar in te zetten waar het je ook echt kan 

helpen:

TIPS! Tips voor het aanleren 
van nieuwe gewoonten en 
besparen van wilskracht
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 Het belang 
van een 
goede eetstructuur
Nu je als Gelukkige Eter weet hoe belangrijk 

gewoonten en systemen zijn voor je brein, 

zul je begrijpen wat de enorme waarde is 

van een goede eetstructuur. Hoe meer 

structuur je namelijk aanbrengt rondom 

jouw eetgedrag, hoe makkelijker het zal zijn 

om dit gedrag iedere dag automatisch te 

doen. Je zult steeds minder snel in de 

verleiding komen om andere dingen te doen 

dan je jezelf hebt voorgenomen en daar-

naast houd je voldoende wilskracht be-

schikbaar om goed om te kunnen gaan 

met lastige situaties. 

Een goede eetstructuur helpt 

je om rust in je relatie met eten 

te brengen en jouw gezonde 

eetgewoonten vol te blijven 

houden. Je kunt kiezen voor 

een structuur voor doorde-

weeks en voor een structuur in de weeken-

den, of voor één structuur voor iedere dag. 

Hoe je het ook doet, wees een liefdevolle 

en consequente ouder voor jezelf en geef je 

brein de veiligheid en richting die het nodig 

heeft zodat het je zal ondersteunen bij jouw 

gezonde leefstijl. 

  Let goed op dat je nieuwe gewoonte niet te groot is om ineens in te 

voeren. In dat geval is het verstandig om het in kleinere stukjes te hakken. 

 Bijvoorbeeld een uur yoga in de ochtend: begin met iedere dag één zonnegroet en 

bouw dat dan uit. 

  Maak je nieuwe gewoonte onweerstaanbaar om te doen. Hoe groter de 

beloning die je krijgt, des te gemotiveerder je zult zijn om je nieuwe gewoonte te 

oefenen. Zorg ook dat je de beloning meteen ontvangt, leg het niet in de toekomst 

(zoals bijvoorbeeld zo vaak gebeurt bij mensen die willen afvallen). Neem daarom na 

het doen van je nieuwe gewoonte even heel bewust waar hoe je je voelt. Je brein zal 

 dit registreren en dat helpt je om de gewoonte sneller te automatiseren. 

  Zorg dat je nieuwe gewoonte logisch is, dat het gedrag is waar je 

 automatisch aan denkt als je iets wilt bereiken. In mijn geval is het zo dat 

 ik de hele dag achter mijn computer zit en graag meer wil bewegen. Om die reden 

 pak ik de fiets als er een paar boodschappen moeten worden gedaan of als de post 

weggebracht moet worden en werk ik iedere dag een uurtje in de tuin. Ook loop ik 

minimaal één keer per dag een uur met de honden en las ik beweegpauzes in waarin

 ik bijvoorbeeld de was doe of het huis stofzuig. 

  Word je bewust van jouw triggers. Triggers zijn de gebeurtenissen, omgevingen 

en situaties die ervoor zorgen dat je een bepaalde gewoonte gaat doen. Zodra je weet 

welke triggers ervoor zorgen dat je ongewenst gedrag gaat vertonen is het belangrijk 

dat je ze gaat vermijden. Ben je bijvoorbeeld verslaafd aan social media, blokkeer die 

dan op je computer of leg je telefoon weg als je aan het werk bent. Kun je niet uit de 

snoeppot op het werk blijven? Zet het ding dan uit het zicht of doe er iets in dat je echt 

heel vies vindt. Omgekeerd geldt natuurlijk hetzelfde: je kunt nieuwe gewoonten ook 

koppelen aan een bestaande trigger. In plaats van boos te worden kun je bijvoorbeeld 

weglopen. Of in plaats van het eten van een stuk chocolade kun je er ook voor kiezen 

om even een vriendin te bellen.  

TIPS!

Belangrijk is dat je je goed realiseert dat het leven 

verandert en dat het daardoor soms ook noodzakelijk 

is om je eetstructuur aan te passen. Ga dan ook vooral 

niet te rigide om met je nieuwe eetregels en durf nieuwe 

dingen uit te proberen en bij te stellen. Maak er een leuk 

ontdekkingsspel van dat je speelt met jezelf en vooral: 

geniet.



Checklist

  Hak de dingen die je in een week wilt doen in stukjes: het zijn niet de grote doelen 

 die je stelt, maar de kleine dingen die je iedere dag consequent doorvoert die jouw 

kwaliteit van leven en de resultaten die je behaalt bepalen. 

  Zodra je een goed systeem hebt waarin je kleine dingen dagelijks kunt doen, 

 heb je de sleutel tot succes in handen.

  We overschatten wat we kunnen doen in een dag, maar onderschatten wat we kunnen 

doen in een jaar.

  Iedere nieuwe uitdaging, gelegenheid of verlangen roept een bepaalde angst op in je 

brein.

  Ons brein is niet gemaakt voor grote sprongen, maar voor babystapjes.

  Als je iedere dag een klein stapje zet in de goede richting, gaan je hersenen helpen 

door nieuwe software te ontwikkelen die jouw veranderingen ondersteunt.

  Het bereiken van doelen kost veel wilskracht: hoe sneller je een goed systeem 

 ontwikkelt dat je helpt om jouw doel te bereiken, hoe minder wilskracht het je kost.

  Systemen zijn opgebouwd uit gewoonten die neurale paden vormen in je brein die 

nooit meer zullen verdwijnen.

  Door veel en langdurig nieuwe gewoonten te oefenen, worden de oude gewoonten in 

je brein minder belangrijk en zal je brein eerder de nieuwe gewoonten opstarten dan 

de oude.

  Nieuwe gewoonten hebben tussen de 18 dagen en 8 maanden nodig voordat ze goed 

in je systeem zitten en je systeem ze automatisch opstart. Gemiddeld genomen wordt 

voor het ‘imprinten’ van nieuwe gewoonten 66 dagen gehanteerd.

  Een goede eetstructuur helpt je om rust in je relatie met eten te brengen en helpt je 

 om jouw gezonde eetgewoonten vol te blijven houden.
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Aan 
de slag!
Voor alle nieuwe dingen waar ik in mijn leven aan ben begonnen 
gold dat ik aan de ene kant opgewonden was, want: nieuw is 
leuk, nieuw is spannend en nieuw belooft altijd veel goeds. 
Tegelijk vond ik het ook altijd eng, zeker omdat je vaak niet 
weet wat je tegen gaat komen. Het is in die zin wel een beetje 
vergelijkbaar met op vakantie gaan (tenzij je natuurlijk ieder jaar 
naar dezelfde plek gaat, haha). 

Nieuw is ook vermoeiend. Je moet vaak 

weer uitzoeken hoe het werkt en je weg 

vinden in allerlei nieuwe gewoonten. Toch 

houd ik persoonlijk wel van de belofte die 

nieuw brengt.Daarnaast hoef je natuurlijk 

niet alles tegelijk overhoop te gooien. Begin 

gewoon met één ding. Meer niet. 

Zoals je inmiddels wel hebt ontdekt, is het 

vrij lastig om je brein te veranderen. We zijn 

nu eenmaal op een bepaalde manier 

gestrikt en dat is niet voor niets. Onze 

oerprogrammering heeft er eeuwenlang 

voor gezorgd dat we de meest barre 

omstandigheden hebben kunnen overleven. 

En: je moet er ook niet aan denken dat je 

alle processen in je lichaam bewust zou 

moeten gaan aansturen. Een beetje 

automatisering is echt wel fijn. Echter, de 

wereld van vandaag ziet er heel anders uit 

dan de wereld van miljoenen jaren geleden, 

de wereld waarin de eerste versie van ons 

oerbrein is ontstaan. Die automatisering 

is nooit geüpdatet, dat maakt het soms 

wat lastig. Zeker wanneer het gaat om je 

eetgedrag. 

7
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 De wereld 
waarin je leeft bepaalt 
jouw eetgedrag

Jouw brein reageert primair op de prikkels 

die het ontvangt. Afhankelijk van waar op de 

wereldbol je je bevindt zal je oerbrein je 

sturen naar passend gedrag. De werking 

van je oerbrein kun je niet veranderen, en 

dat is maar goed ook. Wat je wel kunt doen, 

is ervoor gaan zorgen dat je automatisch 

ander gedrag gaat koppelen aan de prikkels 

die je ontvangt en dat je de manier waarop 

je met jezelf communiceert opnieuw onder 

de loep neemt. Stapje voor stapje.

Je kunt je oerbrein goed vergelijken met een 

puber. Het is lui, ligt het liefst de hele dag te 

slapen, doet alleen wat echt nodig is (liefst 

nog minder). Je krijgt pas de aandacht te 

pakken als het gaat om seks, eten en 

feestjes. Net als een puber houdt ons brein 

niet van nieuw en ook niet van veranderen. 

Zeker niet van grote veranderingen. En al 

helemaal niet van gedoe. Dingen moeten 

makkelijk gaan en anders maar niet. Moeite 

is een woord dat niet voorkomt in het 

vocabulaire van je oerbrein. 

Je zult het dus een beetje moeten verleiden 

en misschien zelfs hier en daar een beetje 

voor de gek houden. Om dit te doen, heb je 

jouw wilskracht nodig. En een dijk van een 

plan dat snel resultaat laat zien. Zodat je 

oerbrein ziet dat datgene wat je wilt ook 

echt werkt en waardoor je het gaat ervaren 

dat je nieuwe gewoonten echt constructief 

bijdragen aan je welzijn. Daardoor is het 

minder geneigd om steeds opnieuw je oude 

gedragspatronen uit de kast te halen en je 

te saboteren. In plaats daarvan zal het 

steeds vaker gaan kiezen voor het doen van 

je nieuwe gedrag. Zo beweeg je vervolgens 

stapje voor stapje in de richting van een 

relaxte relatie met eten.

 Het systeem voor een
 relaxte relatie met eten

Het gaat eigenlijk over twee dingen: 

  De chemie in je lichaam (die je kunt 

sturen door je voeding en 

 leefgewoonten).

  Een goed systeem (dat je kunt vormge-

ven met jouw beschikbare wilskracht)

Een goed systeem, met haalbare gewoon-

ten, die je aanleert in kleine stapjes. Dat is 

de enige weg om je oerbrein ‘aan boord’ van 

jouw plannen te krijgen. In dit hoofdstuk 

neem ik je hierin stap voor stap mee.

 Ik heb het systeem al voor je vormgegeven 

door alles in de juiste volgorde voor je op 

een rijtje te zetten. Je hoeft de verschillende 

stappen alleen nog maar in te vullen, 

gebaseerd op jouw persoonlijke situatie. 

En daarmee stap voor stap jouw relaxte 

relatie met eten vorm te geven!

  STAP 1 
Respecteer hoe gelukkig jouw brein wordt van eten

   STAP 2 
Creëer een prikkelarme omgeving 

  STAP 3 
Breng je bloedsuikerspiegel in balans

  STAP 4 
Creëer een fijne eetstructuur voor jezelf

  STAP 5 
Focus op verbinding

STAP 1 
 Respecteer 

hoe gelukkig jouw brein 
wordt van eten
Ik weet nog goed hoe ik ben begonnen als 

voedingscoach. Ik werkte destijds in een 

sportschool en mijn baas wilde een afslank-

clubje starten. Of ik nog iemand wist die dat 

wilde doen. Ik had nog ergens een ver-

dwaalde map liggen van de opleiding tot 

gewichtsconsulent (die ik overigens al na 

drie pagina’s in de hoek had geslingerd 

omdat ik me daar totaal niet in kon vinden). 

Daarnaast had ik zo ongeveer alles gelezen 
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wat los en vast zat op het gebied van 

voeding. Ook had ik de nodige coachoplei-

dingen gevolgd, dus ik achtte mezelf prima 

in staat om dit varkentje te wassen. 

Mijn baas vond het een goed idee, maar ik 

moest wel de opleiding tot gewichtsconsu-

lent afmaken van hem, want dat was 

belangrijk. Daar zat ik met een dilemma. De 

inhoud van die opleiding strookte namelijk 

totaal niet met waar ik in geloofde. Maar ja, 

ik wilde wel graag dat afslankgroepje 

begeleiden. Dus met frisse tegenzin stofte 

ik die map af en begon ik me erdoor te 

worstelen. Na één les wist ik al dat ik dit zo 

niet wilde. Ik besloot om ermee te stoppen. 

Dan maar geen afslankgroepje. Dit was 

absoluut niet waar ik voor stond en ik wilde 

er geen minuut langer aandacht aan geven. 

Baas boos (want hij had net het examengeld 

betaald) en ik opgelucht en trots: ik was 

trouw gebleven aan mezelf. 

Uiteindelijk kwam het helemaal goed en 

kreeg ik via dezelfde sportschool de kans 

om te gaan werken met een medisch 

afslankprogramma gebaseerd op bloed-

waarden en hormoonbalans, iets waar ik wel 

in geloofde. Sterker nog: ik kreeg de kans 

om dit programma te gaan uitzetten bij 

sportscholen in Nederland en de begelei-

ders te gaan opleiden en trainen. Mede via 

alles wat ik daardoor leerde, is uiteindelijk 

de Sugarchallenge – en nu dus dit boek – 

ontstaan (!). 

Wat ik hiervan heb geleerd, is dat het 

belangrijk is om trouw te blijven aan jezelf. 

Maar ook: om te respecteren waar je 

beperkingen liggen. Wat past bij jou en 

waar word jij blij van? Wat voelt goed en wat 

klopt? Wat kun je zelf doen en wat gaat op 

dit moment jouw kennis en kunde te boven? 

Dit geldt helemaal voor veranderingen op 

persoonlijk vlak. Juist daarbij is het belang-

rijk dat je weet hoe jouw brein gestrikt is. 

Alleen op die manier kun je het optimaal 

ondersteunen en begeleiden terwijl je jouw 

nieuwe leefstijl vormgeeft. Zodra je ingaat 

tegen de beperkingen van jouw brein wordt 

het een strijd die je nooit zult winnen. Je zult 

dus moeten respecteren wat werkt voor jou, 

zodat je het beste uit jezelf en jouw lichaam 

kunt halen.  

Doe de test
Op de site kun je gratis testen hoe gelukkig 

jouw brein wordt van eten. Ben je hoog 

verslavingsgevoelig, gemiddeld verslavings-

gevoelig of laag verslavingsgevoelig? 

Waarschijnlijk weet je dit ook wel zonder 

test, maar meten is in dit geval weten dus 

ga voor alle zekerheid naar de-gelukki-

ge-eter.nl en doe de test. 

Wat ik overigens regelmatig meemaak is 

dat mensen naar aanleiding van de test een 

mail sturen dat de testuitslag voor hen echt 

niet klopt. Tsja. Dat kan natuurlijk, maar 

meestal ligt de uitslag toch echt wel in de 

buurt van de waarheid. Voor de meesten 

van hen geldt dan de volgende vraag: 

‘Ben je in staat om echt onvoorwaardelijk te 

respecteren hoe jouw brein tikt als het gaat 

om eten?’ Pas wanneer dat het geval is, kun 

je het gaan ondersteunen. En pas vanaf dan 

STAP 2 
 Creëer een 

prikkelarme omgeving
Ik kan me nog het verhaal herinneren van 

een vriendin toen ik nog studeerde. Zij 

woonde in het centrum van de stad en had 

een shopverslaving. Iedere dag als ze uit 

school kwam moest ze langs alle etalages 

van de winkels lopen en natuurlijk zag ze 

regelmatig iets dat ze moest hebben. De 

verleidingen waren eenvoudigweg te groot. 

Ze wilde niet weg want ze had een heel 

mooie kamer, maar uiteindelijk is ze toch 

verhuisd om zichzelf te helpen. 

Als het gaat om eten is het een stuk lastiger 

om het te ontlopen. Je hebt het immers 

nodig om te overleven en het is verkrijgbaar 

op iedere hoek van de straat. Natuurlijk kun 

je wel verhuizen naar een dorp zonder 

benzinepomp en supermarkt, maar je zult 

hoe dan ook moeten eten. 

Ken je triggers
Het allerbelangrijkste hier is dat je weet wat 

jouw triggers zijn: welke dingen, situaties, 

mensen of omgevingen zorgen ervoor dat er 

in jouw hoofd een ‘eetprogramma’ gaat 

lopen? Voor mij is bijvoorbeeld hagelslag 

een trigger. Zodra we dat in huis hebben 

gaat in mijn brein het programma ‘ik-wil-

een-boterham-met-roomboter-en-hagel-

slag-hebben’ aan. Daarmee begint dan voor 

mij de ellende, want het blijft natuurlijk niet 

bij één boterham en ach, als de dag dan 

toch verpest is, nou ja, je kent het wel. Ik 

koop dus geen hagelslag meer. Man en 

kinderen eten net zo lief jam en dat kan ik 

prima laten staan. 

Een heel fijne vraag die je jezelf kunt stellen 

om te ontdekken wat jouw triggers zijn om 

te eten is: wat is eten voor mij?

wordt het mogelijk om een relaxte relatie 

met voeding te ontwikkelen. Tot die tijd zul 

je altijd met je brein in gevecht blijven en zul 

je van obsessief eten naar rigide eten blijven 

slingeren. Vergelijk het met die puber: pas 

wanneer je een omgeving creëert waarin je 

haar geeft wat zij nodig heeft (ook voor 

pubers geldt nog steeds Rust, Reinheid, 

Regelmaat) en wanneer je luistert naar haar 

behoeften, zal zij stoppen met bokken en uit 

je hand eten. Hetzelfde geldt voor je brein: 

pas wanneer je kijkt naar wat het nodig 

heeft en het de juiste ondersteuning biedt, 

zal het stoppen met het steeds maar weer 

terugkeren naar oude gedragspatronen (en 

daarmee je goede voornemens saboteren) 

en je gaan ondersteunen. Dat geeft rust.
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Eten is voor mij…
Alles wat je invult op de stippellijn verwijst 

naar een reden waarom je eet en helpt je om 

jouw triggers te ontdekken, zodat je kunt 

kijken naar welke situatie dit gevoel veroor-

zaakt. Door die situatie te veranderen, is het 

veel makkelijker om nieuw gedrag te leren.

Bijvoorbeeld
Eten is voor mij rust
In dat geval betekent het waarschijnlijk dat 

je jezelf niet toestaat om even rust te nemen 

als je het nodig hebt. Je mag alleen maar 

even gaan zitten als je eet. Door vanaf nu 

consequent twee of drie rustmomenten in 

je dag te plannen waarin je echt even niets 

hoeft te doen (desnoods ga je op de wc 

zitten), zal waarschijnlijk je behoefte aan 

eten minder worden. 

 Werk samen met je brein

Eten is voor mij afleiding
Waarschijnlijk ga jij eten als je je verveelt. 

Ga eens kijken waarom je je verveelt. Ben je 

te vaak alleen? Doe je dingen die je niet wilt 

doen? Heb je niet voldoende uitdaging in

je leven? Zodra je ervoor zorgt dat je jouw 

afleiding en uitdaging uit andere dingen 

haalt dan uit eten, zullen de momenten van 

verveling minder worden. En daarmee de 

behoefte om te gaan eten. 

Andere maatregelen die je kunt nemen om jouw brein zo min 
mogelijk in verleiding te brengen:

  Je brein wil graag weten waar het aan toe is: 

  Maak een wekelijkse maaltijdplanning en haal vervolgens één keer in de week 

 de boodschappen in huis.

  Plan iedere avond je menu voor de volgende dag: ontbijt, lunch en diner.

  Eet wat je nodig hebt, niet meer. Ook van gezonde producten kun je te veel eten, 

zeker als eten nog een sterke gewoonte is (in deel 4 vind je de optimale porties die je 

per maaltijd van alle voedingsstoffen nodig hebt en die je kunt handhaven totdat je 

weer een goed gevoel hebt voor wat normale hoeveelheden zijn).

  Je brein houdt van zoveel mogelijk resultaat behalen met zo 

 min mogelijk moeite

  Zorg ervoor dat het lastig wordt om snel wat te snacken. Als je er veel 

moeite voor moet doen om iets klaar te maken voor de snelle trek tussendoor, dan zul 

je het minder snel doen.

  Mocht je toch af en toe willen snacken: zorg er dan voor dat er altijd gezonde 

snacks in huis zijn, dingen die je zo kunt pakken als je zin hebt in iets. Bereid 

 desnoods één keer in de week wat dingen voor en zet deze in bakjes in de koelkast.

  Verwijder alle calorierijke en verleidelijke voeding uit je aanrechtkastjes, 

koelkast, vriezer en andere plekken in huis.

  Je brein is bang

  Houd het eenvoudig: zorg dat jouw nieuwe eetgewoonten zo dicht mogelijk blijven 

bij wat je nu doet. Ben je iemand die nooit bakt, doe dat dan nu ook niet. Ben je iemand 

die niet graag kookt, begin dan eens met één keer koken in de week, etc.

  Neem kleine stapjes: te grote stappen of te grote doelen zorgen ervoor dat je brein 

op de rem gaat staan. Door iedere dag heel kleine stapjes te zetten, heeft je brein vaak 

niets in de gaten. 

  Je brein houdt van automatische gewoonten

  Verwijder alle ongezonde voedingsmiddelen uit je keukenkastjes en vervang 

ze door gezonde producten.

  Focus je op de eerste twee minuten van een nieuwe gewoonte. Heb je 

bijvoorbeeld moeite met koken, focus dan op het klaarleggen van de ingrediënten van 

een recept. Grote kans dat het daarna logisch is om dan ook maar te koken.

  Blijf zo goed mogelijk in je eetritme. Denk aan die puber. Die gedijt het beste bij 

structuur. Dit geldt ook voor je oerbrein. Wanneer je een goed eetritme hebt, wordt het 

makkelijker om dat ook tijdens feestdagen, weekenden en vakanties te blijven volgen. 
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  Je brein houdt niet van ‘nee’ 

  Alles mag en alles kan. De vraag is alleen of het je dient. Houd dat dus goed in je 

achterhoofd. Mocht iets je echt niet dienen, zeg dan tegen jezelf vanaf nu: ‘Het mag, 

maar vandaag kies ik voor iets anders, morgen misschien.’ Hierdoor haal je de focus af 

van de lange termijn en raakt je brein niet in paniek. 

  Koop kleinere verpakkingen van ‘pret-eten’: je kunt nog steeds de verpakking 

leegeten, maar je eet een stuk minder.

  Vervang ‘pret-eten’ door gezonde varianten waar je jezelf af en toe op 

trakteert. En: kies natuurlijk het allerlekkerste en het allerbeste. 

  Neem jezelf voordat je uit eten gaat voor wat je gaat eten en hoeveel 

gangen je neemt. Kijk desnoods alvast even op de site van het restaurant naar de 

menukaart.

  Vraag jezelf iedere keer dat je wilt gaan eten: ‘Heb ik honger of is er iets 

anders aan de hand?’ Wanneer er iets anders aan de hand is, gaat eten je niet helpen 

en eet je waarschijnlijk te veel van de verkeerde dingen. Onderzoek in dat geval wat je 

beter kan helpen dan eten. 

  Verwijder alle verleiders uit je omgeving of zet ze uit het zicht, liefst ook op 

je werk en op andere plaatsen waar je regelmatig komt.

  Probeer zo min mogelijk advertenties en tv-programma’s te kijken die gaan 

over eten en lees ook geen foodmagazines als je honger hebt.

  Zorg dat je brein niet gaat denken dat je verhongert 

 (en daardoor een cascade aan reacties triggert) 

  Kies voor voeding die verzadigt, maar die niet al te veel calorieën bevat (lees: 

 zo natuurlijk en onbewerkt mogelijk). Zo vertel je aan je brein dat er genoeg is. 

 Qua verzadiging scoren de volgende voedingsmiddelen het meest optimaal:

  Eiwitten zijn de beste verzadiger (denk aan vlees, vis, gevogelte, eieren, 

 zuivelproducten, noten, pitten en zaden, tempeh, etc.).

  Vervolgens helpen vezels optimaal (deze vind je in groenten, fruit, knollen, 

 peulvruchten en oergranen).

  Tot slot helpen vetten om je maag langzamer te legen, dus voeg gerust voldoende 

gezonde vetten toe aan iedere maaltijd in de vorm van olijfolie, roomboter of 

 kokosvet.

  Vertrouw erop dat er altijd genoeg is voor jou. Zeg dit ook tegen je brein. Als je 

dat laatste stuk chocolade wilt eten omdat je bang bent dat iemand anders je voor is, 

onthoud dan dat je altijd naar de supermarkt kunt gaan voor een nieuwe reep.

   Eet voortaan van een kleiner bord: het lijkt voller en daardoor eet je minder.

  Kies voor... 
  Kies alleen voor echte voeding.

  Kies voeding die je oma nog zou herkennen als voeding. 

  Kies voeding met zo min mogelijk etiketten.

  Kies voeding die maximaal vijf ingrediënten bevat.

  Kies voeding die ingrediënten bevat die je kent.

  Kies voeding die vrij is van suiker en suikervervangers (zie ook 

deel 4 voor een uitgebreid overzicht).

  Kies voeding die past bij het seizoen.

  Kies voeding die zo lokaal mogelijk is.

  Wees op de hoogte van de verleidingstrucs die worden toegepast.

  Kies voeding die je lichaam voedt. 

  Kies voeding die bederft als je het langer dan een week bewaart.
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STAP 3 
 Breng je 

bloedsuikerspiegel 
in balans

Veel, heel veel mensen denken dat ze een 

eetprobleem hebben terwijl eigenlijk 

‘slechts’ hun bloedsuikerspiegel uit balans 

is. Dus voordat je kiest voor therapie, 

maagverkleiningen en andere drastische 

maatregelen, is het een goede overweging 

om eerst je bloedsuikerspiegel in balans te 

brengen. 

Dan gaan je leptine- en dopaminereceptoren 

weer optimaal werken en daardoor kom je 

vaak al binnen twee weken lekkerder in je vel 

te zitten. Honger- en verzadigingssignalen 

komen weer goed door: je krijgt minder 

honger en je maakt andere keuzes als het 

gaat om wat je eet en wanneer. Je krijgt 

enorm veel rust in je hoofd. En dat is fijn.

Daarbij ondersteunt een gezonde bloedsui-

kerspiegel natuurlijk ook de werking van je 

hormonen en dat bevordert op zijn beurt 

weer het herstel en onderhoud van alle 

organen en lichaamsprocessen. En: met 

een beetje geluk bereik je gelijk weer je 

gezonde gewicht!

Herken, erken en 
elimineer zoveel 
mogelijk stress
De eerste stap die je dient te zetten om jouw 

bloedsuikerspiegel goed in balans te 

krijgen, is het brengen van meer rust en 

ontspanning in je leven. Onder invloed van 

chronische stress maakt je lichaam het 

stresshormoon cortisol aan. Hierdoor schiet 

direct je bloedsuikerspiegel uit balans. Je 

lichaam gaat meer insuline aanmaken en 

dat blokkeert de werking van leptine. 

Hierdoor komt het signaal ‘vol’ niet meer 

door in je hersenen en eet je meer dan je 

wilt. Van voeding die je niet wilt.

Daar komt bij dat je brein en je lichaam tijd 

en aandacht nodig hebben om te ervaren 

dat je eet. Bovendien kan je spijsvertering 

alleen maar optimaal verteren als je eet 

vanuit rust. De gezondste dingen eten 

terwijl je stress hebt, heeft dan ook weinig 

zin. Net als eten wanneer je bent afgeleid. 

Hoe bewuster je eet, hoe beter je lichaam 

kan aangeven wanneer je genoeg hebt 

gehad en des te makkelijker je die signalen 

zult kunnen ontvangen en vertalen. 

Het is dan ook zaak dat je de stressfactoren 

in jouw leven in kaart brengt en ervoor zorgt 

dat je ze óf elimineert óf er iets tegenover 

gaat zetten dat je helpt om te ontspannen 

en te ontladen.

Tip: volledig herkennen en erkennen hoe 

het nu is in jouw huidige situatie helpt vaak 

al enorm. Vanuit die erkenning stopt het 

vechten tegen dat wat er nu is en ga je zien 

wat je werkelijk nodig hebt. Doordat je dit 

vervolgens aan jezelf kunt gaan geven komt 

er rust en ruimte voor iets nieuws. 

  Inventariseer welke situaties, personen 

en andere zaken je onnodige stress 

geven  en ga kijken of je daar iets aan 

kunt doen.

  Plan tijd en ruimte in voor jezelf. 

  Pas alle ontstresstips toe die je vindt 

 in voedingsbasic 5 op pagina 152.  
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TIPS!

gevallen wel zes tarwemomenten per 

 dag hebben: ontbijt met een boterham, 

tussendoor een stukje ontbijtkoek of een 

koekje, lunch met brood, vervolgens 

tussendoor een hartige snack in de vorm 

van een kaasbroodje, diner met pasta en 

dan nog het koekje bij de koffie tijdens 

het kijken van het journaal. Door nog 

maar één ‘tarwemoment’ per dag te 

hebben en door brood niet meer het 

centrale element van de maaltijd te 

maken, doe je jouw bloedsuikerspiegel 

een enorm plezier. 

  Eet nog maar één keer per dag brood 

en beleg je boterhammen driedubbeldik 

met eiwitten en groente.

  Kies in plaats van tarwebrood voor 

speltproducten; die zorgen voor een 

minder grote stijging van de bloedsuiker-

spiegel waardoor ze beter verzadigen.

  Kies eens voor een alternatief ontbijt in de 

vorm van havermoutpap, een groente-

omelet, Griekse, Turkse of Bulgaarse 

yoghurt met vers fruit of een kom goed 

gevulde soep.

 Basistips voor 
een gezonde
bloedsuikerspiegel

  Vervang frisdrank door water: de 

helft van onze dagelijkse suikerconsump-

tie komt door het drinken van frisdranken, 

vruchtensappen en limonades. Door deze 

te vervangen door water, koffie of thee 

(zonder suiker natuurlijk!) bespaar je 

enorm. Mocht je een smaakje aan je 

water willen, koop dan een mooie 

waterkan en pimp je water met schijfjes 

vers fruit of verse kruiden.

  Eet yoghurt met fruit in plaats 

van vruchtenyoghurt: de volgende 

grote suikerleverancier in onze voeding 

bestaat uit alle kant-en-klare toetjes en 

yoghurtdranken. Vervang deze eens door 

volle yoghurt (of nog lekkerder: Griekse 

yoghurt) waar je vers fruit doorheen doet. 

Desnoods pureer je dit fruit even in de 

blender. Bespaart je al snel pijnloos een 

kilo suiker per maand (!).

  Eet brood bij de maaltijd in plaats 

van als maaltijd. Met name tarwe is 

een graan dat bij veel mensen zorgt voor 

snelle pieken en dalen in de bloedsuiker-

spiegel. Het probleem is dat we in veel 

In de 100% Suikervrij-boekenserie en op www.sugarchallenge.nl vind je 
ontelbaar veel tips en informatie die je helpen om jouw bloedsuikerspiegel 
weer optimaal in balans te brengen. Ik geef je de zes beste tips die je 
meteen kunt toepassen en waarmee je zonder al te veel moeite je 
dagelijkse suikerinname direct fors kunt verminderen:

  Eet drie maaltijden per dag en 

snack minimaal: iedere keer als je eet 

(ook als je gezonde dingen eet) stijgt je 

bloedsuikerspiegel. Hoe vaker je op een 

dag dus eet, hoe vaker je bloedsuiker-

spiegel verstoord wordt. Stop daarom 

met de hele dag grazen en het nemen van 

(gezonde) tussendoortjes. Juist door drie 

maaltijden per dag te eten (waarbij iedere 

maaltijd voldoende eiwitten, gezonde 

vetten en verse groenten bevat), breng je 

je bloedsuikerspiegel in balans en help je 

je lichaam om weer gevoeliger te worden 

voor de werking van leptine.

  Heel veel diëtisten raden nog 

steeds aan om drie tussendoor-

tjes per dag te eten. Zeker als je nog 

traditioneel calorieën telt en veel koolhy-

draten eet, heb je dat nodig om alle 

pieken en dalen in de bloedsuikerspiegel 

op te vangen. Al die tussendoortjes zijn 

dus niet nodig om je bloedsuikerspiegel 

in balans te houden, maar ze zijn nodig 

om te voorkomen dat je te veel honger 

krijgt vanwege alle pieken en dalen in de 

bloedsuikerspiegel. Zodra je andere 

keuzes gaat maken, is dat voorbij en kun 

je het prima redden op drie maaltijden 

per dag. 

  Vermijd alle zoetstoffen: vaak wordt 

gedacht dat zoetstoffen minder schade-

lijk zijn dan suiker, maar het tegendeel is 

waar. Los van alle effecten die ze hebben 

op je gezondheid, darmflora en zenuw-

stelsel, zorgen zoetstoffen in je brein wel 

degelijk voor ‘suikerreacties’. Zodra je een 

zoete smaak proeft, wordt dit door je 

smaakpapillen doorgegeven aan je brein. 

Op basis van de intensiteit van de zoete 

smaak geeft je brein vervolgens opdracht 

aan de alvleesklier om insuline aan te 

maken. Smaakt iets heel zoet, dan wordt 

er meer insuline besteld en smaakt iets 

minder zoet, dan wordt er minder insuline 

aangemaakt. Zoetstoffen hebben dus 

misschien geen directe invloed op je 

bloedsuikerspiegel, indirect hebben ze 

dat wel doordat ze je insulinespiegel uit 

balans brengen. Ze zorgen voor een 

verhoogde aanmaak van insuline en die 

insuline haalt vervolgens nog resterende 

suikers uit je bloed. Je bloedsuikerspiegel 

daalt in rap tempo en daardoor krijg je zin 

in zoet en snelle koolhydraten. Ook 

zoetstoffen zijn vanaf nu dus een no go. 

  Gebruik de vervangingstabel: in 

deel 4 van het boek vind je een uitgebrei-

de vervangingstabel die je kunt gebruiken 

om je keukenkastjes uit te ruimen en 

opnieuw in te delen. Door al deze basis-

producten te vervangen bespaar je enorm 

veel op suikers en snelle koolhydraten, 

zonder dat je er al te veel over hoeft na te 

denken. 
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STAP 4 
 Creëer een 

fijne eetstructuur 
voor jezelf

Je brein houdt van structuur, ritme en 

regelmaat. Het weet dan ook graag waar het 

aan toe is en wordt heel gelukkig van een 

oersaai leven. Uiteraard geldt dit ook voor 

jouw relatie met eten: hoe beter die georga-

niseerd is, hoe relaxter het wordt. Investeer 

daarom in een fijne eetstructuur en organi-

seer je eten optimaal. Ken ook hierin jezelf 

en accepteer dat je bepaalde dingen 

gewoon niet gaat doen (zoals bijvoorbeeld 

uitgebreid koken als je thuiskomt na een 

dag hard werken). Wanneer je gebruikmaakt 

van goede gewoonten en structuren kun je 

alles wat lastig voor je is zo goed mogelijk 

organiseren en voorkom je dat je oerbrein 

in een stressmoment weer je oude eetpro-

gramma’s gaat afdraaien… 

Als het gaat om eten is het belangrijk dat je de tijd neemt en een 
structuur creëert die past bij jouw manier van leven. Onderstaande 
tips helpen je daarbij:

  Eet alleen wanneer je echt honger hebt en eet altijd met als doel je lichaam te 

voorzien van de juiste brandstoffen en je na de maaltijd beter te voelen dan ervoor.

  Eet met alle aandacht die je hebt: hierdoor eet je minder, maar geniet je tegelij-

kertijd veel meer. Dat is raar, maar waar. Doordat je al je zintuigen inschakelt tijdens 

het eten, krijgt je brein van meerdere kanten signalen dat je eet en daardoor heeft het 

minder ‘eetprikkels’ nodig om verzadigd te raken. Daar komt bij dat je eten veel beter 

verteerd wordt als je de tijd neemt om te eten. Onder stress kan je lichaam nu eenmaal 

lastig verteren.

  Minimaliseer of vermijd afleidingen (dus: zamel alle mobiele telefoons in voor de 

maaltijd en leg ze in een andere ruimte, zet de tv uit, eet aan tafel en neem een lunch-

pauze).

  Wees aanwezig en geniet optimaal van de omgeving waarin je eet, dek de tafel, 

ruik, voel en proef je eten.

  Luister regelmatig naar de signalen die je lichaam je geeft om te voelen of je nog 

meer moet eten of niet.

  Eet zittend: als je ergens bij het aanrecht of al lopend of rijdend eet, is je lichaam niet 

in de optimale staat om te ervaren dat je eet en om optimaal te kunnen verteren wat je 

eet. Bovendien geeft zittend eten rust.

  Stop halverwege je maaltijd: verdeel voordat je gaat eten je eten alvast in tweeën 

en stop als je de eerste helft op hebt om te voelen hoe verzadigd je bent. Onthoud ook 

dat het ongeveer twintig minuten duurt voordat je honger- en verzadigingscentrum het 

signaal ‘vol’ ontvangt. Streef er daarom naar om zeker 15-20 minuten te doen over de 

eerste helft van je maaltijd.

  Maak contact met jezelf voordat je gaat eten. Haal een paar keer diep adem 

voordat je begint. Hierdoor ben je bewuster ‘aanwezig’ bij je eten en eet je automatisch 

langzamer.

  Neem als eerste een paar happen van het lekkerste dat je op je bord hebt 

liggen. De eerste happen die je eet smaken het beste omdat je smaakpapillen dan nog 

het gevoeligst zijn. En: als je het beste bewaart voor het laatst, dan loop je het risico 

dat je het toch nog eet terwijl je eigenlijk al vol zit.

  Neem één hap tegelijk en concentreer je daarop. Neem pas weer een volgende 

hap als je mond leeg is. Op die manier focus je op wat in je mond is en niet op wat op je 

bord ligt. Je loopt dan ook minder risico dat je blijft eten omdat je focus op je bord is in 

plaats van bij hetgeen je in je mond hebt.

  Neem kleine happen zodat je 

 optimaal kunt proeven en voelen 

wat je in je mond hebt. Met name op de 

tong heb je veel smaakpapillen, dus door 

kleine happen te nemen kietel je die 

optimaal.

 Eet relaxt

Eet altijd met de intentie 
om goed voor jezelf te zorgen. Vraag je bij 

ieder voedingsmiddel dat je in je mond wilt 

stoppen af of dit nu de beste keuze is voor 

jou. Maar ook: hoe je je gaat voelen nadat je 

het hebt gegeten. 
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STAP 5 
 Focus op verbinding

Geen enkel mens is gemaakt om alleen te 

zijn. We worden niet voor niets doodonge-

lukkig als we geen contact hebben met de 

mensen om ons heen. Eten (of roken, of 

drinken of seks of shoppen) geeft misschien 

tijdelijk een fijn gevoel, uiteindelijk kan het 

nooit de warmte, liefde en voldoening 

vervangen die het geeft als je samen bent 

met anderen. 

Ik geloof dat veel eetproblemen verdwijnen 

als we weer zouden weten hoe we ons 

kunnen verbinden, met onszelf en met de 

mensen om ons heen. In dit boek heb ik al 

heel veel handvatten gegeven. Persoonlijk 

denk ik dat de allerbelangrijkste is dat je 

gaat focussen op de goede kant van het 

leven. Op de goede kant van mensen 

(iedereen, écht iedereen, bedoelt het altijd 

goed vanuit zijn of haar standpunt). Ga 

daarnaast eens kijken wat jij kunt geven, 

iedere dag opnieuw. Geef wanneer de 

gelegenheid zich voordoet. Dit kan zijn in 

de vorm van een praatje of een lach, maar 

het kan ook zijn in de vorm van het bieden 

van hulp of bijvoorbeeld door iemand uit 

te nodigen om samen met jou te eten. 

Het hoeft niet groots, duur en meeslepend 

te zijn. Wees eenvoudigweg aanwezig. 

Kijk iedere avond terug op je dag en schrijf 

op wat jouw dag bijzonder maakte. Waar 

ben je dankbaar voor? Hiervoor zijn heel 

mooie vijfjarendagboeken verkrijgbaar 

zodat je ook het verloop van de afgelopen 

jaren terug kunt lezen en jouw ontwikkeling 

kunt zien. We zijn zo gewend om altijd maar 

te kijken naar dat wat er niet is, naar dat wat 

verkeerd gaat, naar dat wat anders moet, 

dat we vergeten om te zien wat er allemaal 

nog meer is. Respecteer jezelf zoals je bent, 

respecteer de mensen om je heen zoals ze 

zijn, respecteer je leven zoals je het hebt 

gecreëerd. Zodra je dit doet zal je relatie met 

eten veranderen, zal eten niet langer een 

vervanger zijn voor dat wat je mist, voor de 

leegte die je ervaart doordat je niet tevreden 

bent. 

Eten zal altijd een belangrijke verbindende 

factor zijn en dat is juist ook het mooie 

ervan. Geniet ervan en weet dat het niet 

gaat over eten, maar over jou en over het 

samen ‘zijn’ met andere mensen. Ga je weer 

verbinden met de mensen om je heen, leg af 

en toe eens je mobiel weg, zet die tv wat 

eerder uit en doe eens een spelletje met 

elkaar. Focus op aandacht voor elkaar, op 

‘kwali-TIJD’, op het maken van verbinding, 

op het écht zien van mensen. 

Zodra je 
daarin slaagt, 
zal eten niet 
langer een 
vriend of een 
vijand zijn en 
is jouw 
Gelukkige 
Eter-missie 
geslaagd!
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4
WAT DE GELUKKIGE ETER KIEST
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 1. Suikervervangingstabel

Noot: we hebben geprobeerd om zoveel mogelijk 
producten aan te geven die gewoon in de supermarkt 

verkrijgbaar zijn; uiteraard zijn er veel meer 
vervangingsmogelijkheden, dus wees gerust creatief.

Wat kun je beter niet meer eten als je jouw bloedsuikerspiegel 
weer goed in balans wilt brengen en je honger- en 
verzadigingsmechanisme weer wilt herstellen? Als je de 
producten in de linkerkolom vanaf nu laat staan en vervangt 
door de producten in de rechterkolom, dan komt het goed!

Vanaf nu laten staan 

Alle (natuurlijke en chemische) suikers en 
kunstmatige suikervervangers/zoetstoffen 

Margarine, halvarine, bak- en braadboters, 
kant-en-klare bakvetten 

Frisdranken (light en gewoon) en vruchten-
sappen, diksap, aanmaaklimonade, zuivel-
drankjes 

Jus uit een zakje 

Alle kant-en-klare kruidenmixen 

Tarwebrood, witbrood, tarwecrackers, 
rijstwafels (onbelegd), beschuit, kant-en-klare 
muesli, Cruesli, cornflakes, Brinta, croissant-
jes, alle broodjes, krentenbollen, etc. 

Deegwaren en pasta gemaakt van tarwemeel, 
pizza, aardappelen, maismeel, producten 
zoals wraps, pannenkoeken van tarwemeel 

Witte rijst, risotto, basmatirijst, pandanrijst, 
couscous, overige soorten snelkookrijst

Vervanging

Stevia (95% minimaal), gedroogde abrikozen, 
dadels*, rauwe honing*

Roomboter, ghee, olijfolie, kokosvet 

Water, kokoswater (zonder smaakje), haver-
melk, kokosmelk, amandelmelk (ongezoet), 
koffie (zwart), (kruiden)thee

Mosterd, biologische tamarisaus, roomboter 
met wat zout

Losse kruiden, verse kruiden, peper, zout

Roggezuurdesembrood, roggebrood, 
rogge-volkorencrackers, speltbrood*, Yam- 
desembrood, volkorencrackers, zonnebloem- 
roggebrood (Ekoplaza)

Kies voor deegwaren gemaakt van boekweit-
meel*, kikkererwtenmeel, linzen of andere 
peulvruchten, quinoa, amaranth, teff, haver-
meel, boekweitpannenkoekjes*, wraps van 
kikkererwtenmeel of kokoswraps

Quinoa, bloemkoolrijst

Vanaf nu laten staan 

Bindmiddelen voor sausjes zoals maïzena, 
aardappelzetmeel, kant-en-klare sausmixen, 
sauzenbinder 

Tussendoortjes als Liga, Evergreen, 
ontbijtkoek, koekjes, gebak, etc. 

Kant-en-klare soep uit blik, pak, 
bouillonblokjes met E621(MSG)/gist, 
Cup-a-Soup, soepmixen, etc.  

Kant-en-klare vruchtenyoghurt, yoghurt-
 toetjes, vla, pudding, magere yoghurt, 
vruchtenkwark, magere kwark 

Snoep, drop, ijs, melkchocolade, suikervrij 
snoep, etc. 

Alle alcohol 

Mayonaise, ketchup, curry, kant-en-klare 
barbecuesauzen, kant-en-klare sladressings 

Zoetzure augurken, zoetzure uitjes, milde 
mosterd, andere zoetzure voedingsmiddelen 

Chips, gekruide nootjes, zoute koekjes, 
zoutstengels, toastjes, overige hartige snacks 

Zoet broodbeleg zoals jam, appelstroop, 
pasta, etc.

Vervanging 

Amandelmeel, kastanjemeel, 
johannesbroodpitmeel

Het beste is het om geen tussendoortjes 
meer te nemen en anders een handje noten, 
gekookt eitje of bakje yoghurt

Maak zelf verse soep van groenten en breng op 
smaak met een beetje zout, peper en verse 
kruiden. Eventueel kun je gistvrije bouillon 
gebruiken uit de natuurwinkel. 
TIP: de instantsoep van Rineke Dijkinga. 

Volle yoghurt (3,5% vet), volle kwark (10% vet), 
Griekse yoghurt, zelfgemaakte 
vruchtenyoghurt met vers fruit, kefir, 
Bulgaarse yoghurt, Biogarde roer

Vers of gedroogd fruit*, chocolade met 
minimaal 80% cacao*, zelfgemaakt ijs*

Water, koffie, thee, kokoswater

Zelfgemaakte mayonaise, sausjes en 
dressings, Belgische mayonaise, Tons Belze 
majoneis, appelazijn, balsamicoazijn, rode 
wijnazijn

Kies de zure optie en kies voor pittige mosterd.

Rauwe ongebrande noten, rogge-volkoren- 
crackers, pitten- en zadenmixen, kokosblokjes, 
kokoschips, zoute bananenchips*, 
groentechips

Vers fruit (aardbeien, bessen, appel e.d.)

*Deze producten pas (met mate) eten na een maand. 
Voor gedroogd fruit geldt dat je dit het beste kunt 

gebruiken als zoetstof in gerechten of baksels.
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 2. Suikerschuilnamen
Suiker heeft heel veel verschillende namen.
Daardoor is het zo lastig om het te herkennen
in producten. Onderstaande lijst 
helpt je op weg. 

Acesulfaam-K  E950   nee

Agavenectar     nee

Agavesiroop     nee

Ahornsiroop     nee

Aspartaam   E951   nee

Aspartaam-

acesulfaamzout  E962   nee

Barbados suiker     nee

Basterdsuiker 

(licht & donker)    nee

Bietsuiker     nee

Blackstrap Molasses    nee

Bruine suiker     nee

Carobsiroop     nee

Cassonade     nee

Cyclamaat    E952   nee

Dadelstroop     nee

Demerara     nee

Dextrose     nee

D-glucose     nee

Druivensuiker     nee

Erythritol  E968     nee

Esdoornsiroop     nee

Fructose     nee

Fructosestroop     nee

Fruitsuiker     nee

Galactose     nee

Geconcentreerd appelsap   nee

Geconcentreerd perensap   nee

Geconcentreerd vruchtensap   nee

Geleisuiker     nee

Geraffineerde suiker    nee

Glucose      nee

Glucose-fructosestroop    nee

Glucosestroop     nee

Groene stevia     ja 

Gula aren na een maand suikervrij

Gula djawa na een maand suikervrij

Gula kelapa na een maand suikervrij

Honing  na een maand suikervrij

Invertstroop     nee

Invertsuiker     nee

Isomalt E953      nee

Johannesbroodsiroop E 410   nee

Kandij(-suiker)     nee

Kaneelsuiker     nee

Karamel (verhitte suiker) E 150a   nee

Karamel-aroma  E 621   nee

Kokosbloesemsuiker 

na een maand suikervrij

Kristalsuiker     nee

Lactitol  E966      nee

Lactose  ja als het van nature in 

  product voorkomt

Maisstroop     nee

Maissuiker     nee

Malt      nee

Maltitol  E965       nee

Maltitolstroop  E965   nee

Maltodextrine  E 621   nee

Maltose      nee

Maltsuiker     nee

Mannitol  E 421   nee

Maple Syrup     nee

Melasse     nee

Melkpoeder 

(bevat 51% suiker!)    nee

Melksuiker     nee

Molasses     nee

Moutsuiker     nee

Muscovado     nee

Nectar      nee

Neohesperidine-DC  E959   nee

Neotaam   E961   nee

Oersuiker     nee

Palmsuiker         na een maand suikervrij

Panela      nee

Panocha     nee

Parelsuiker     nee

Piloncillo     nee

Poedersuiker     nee

Polyglycitol  E964    nee

Rietsuiker     nee

Rijststroop     nee

Rijstsuiker     nee

Sacharine   E954   nee

Sacharose     nee

Schenkstroop     nee

Siroop      nee

Sorbitol (glucitol)   E420   nee

Splenda      nee

Steviol glycoside (stevia)  E960   Ja, 

maar goed opletten met toevoegingen!

Stroop      nee

Sucralose   E955   nee

Sucrose   E 444   nee

Sukrin      nee

Tafelsuiker     nee

Tagatose     nee

Tarwestroop     nee

Thaumatine   E957   nee

Treacle      nee

Turbinado     nee

Vanillesuiker     nee

Vruchtensapconcentraat    nee

Xylitol    E967     nee

Zwarte rietsuikermelasse   nee

TIP
OP WWW.SUGARCHALLENGE.NL 

KUN JE GRATIS EEN HANDIGE 
SUIKERSPIEKPAS DOWNLOADEN 

VOOR IN JE PORTEMONNEE. 
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 3. Hoeveel eten 
heb je nodig?

Voeding wegen? 
Maar dit is toch geen 
dieet? 
Dat klopt inderdaad, een Gelukkige Eter 

gaat absoluut niet op dieet. Simpel en 

eenvoudig omdat diëten niet werken. 

Waarom dan 
toch deze 
voedingstabel? 
Om de heel eenvoudige reden dat het 

belangrijk is dat je weet hoeveel voeding 

jouw lichaam echt nodig heeft. Zodat je 

jouw leptinesignalen weer kunt optimalise-

ren en tegen je saboteur kunt zeggen dat 

je echt genoeg hebt gehad als ie begint te 

drammen. Maar ook als hulp, zodat je kunt 

zien hoe de verhoudingen liggen tussen 

de verschillende macronutriënten en de 

hoofdvoedingsstoffen die we nodig hebben: 

koolhydraten, eiwitten en vetten. 

Veel mensen eten verhoudingsgewijs te veel 

(geconcentreerde, vaak bewerkte) koolhy-

draten en te weinig eiwitten, waardoor er 

niet alleen tekorten ontstaan in je lichaam, 

maar bijvoorbeeld ook de ontgiftingspro-

cessen in de lever zullen verminderen. 

Wanneer je chronisch een verkeerde 

verhouding aan voedingsstoffen binnen-

krijgt, heeft je lijf minder grondstoffen 

beschikbaar voor regeneratie en herstel. 

Je krijgt eerder honger, waardoor je meer 

zult gaan eten. Om maar wat te noemen.

Als je goed in verbinding 
staat met jouw lijf, geen 

overgewicht hebt en verder gezond 

bent, eet dan vooral door zoals je 

gewend bent. In alle andere gevallen 

is mijn advies om de tabel in ieder 

geval vier weken te volgen zodat je 

weer gevoel krijgt bij wat je echt 

nodig hebt. Bovendien helpt het je om 

je honger- en verzadigingscentrum 

te resetten zodat je brein weer het 

signaal krijgt dat je lichaam 

goed gevoed is. 

Voor sommige mensen is de ervaring dat 

ze eigenlijk veel minder nodig hebben dan 

ze altijd dachten (en toch de hele dag goed 

verzadigd zijn), voor anderen is het een 

eyeopener omdat ze altijd te weinig hebben 

gegeten. Je lichaam is er hoe dan ook blij 

mee omdat het deze hoeveelheden goed 

kan verwerken en omdat het alle grondstof-

fen krijgt die het nodig heeft om de balans 

te herstellen.

De tabel is gemaakt om je weer richting te 

geven in hoeveel je per maaltijd eigenlijk 

dient te eten en hoeveel voor jouw lichaam 

genoeg is. Dit helpt je om weer te leren 

herkennen en voelen wanneer je verzadigd 

bent en om niet in paniek te raken wanneer 

je een leeg gevoel hebt (dit is vaak geen 

honger, maar eerder een gevoel van ruimte). 

Je weet immers dat je voldoende hebt 

gegeten als je je aan de hoeveelheden in de 

tabel hebt gehouden. 

Bovendien is het belangrijk voor je brein 

dat je kaders gaat neerzetten waardoor het 

heel duidelijk weet wanneer je genoeg hebt 

gehad. Doe je dat niet, dan zal je brein de 

leiding nemen. Het zal je influisteren dat je 

nog wel wat meer kunt nemen of je laten 

twijfelen of je wel genoeg hebt gehad. Zeker 

als je verslavingsgevoelig bent, geeft het 

aanhouden van hoeveelheden per maaltijd 

heel veel rust in je hoofd. 

Alles mag en alles kan, 
jij kiest 
Alle gewichten die genoemd staan in de 

tabel zijn minimale hoeveelheden. Dit 

betekent dat dit is wat je per maaltijd 

minimaal dient te eten. Zoals gezegd: meer 

mag altijd, maar doe dit alleen als je echt 

goed in balans bent. Het gaat er juist om dat 

je gaat ervaren welk gevoel hoort bij vol en 

hoe het voelt om weer trek te hebben voor 

de maaltijd. Ook zijn de verhoudingen 

tussen koolhydraten en eiwitten op deze 

manier optimaal. Als je ervoor kiest om je 

per maaltijd aan deze hoeveelheden te 

houden, weet je zeker dat je jouw lichaam 

voldoende voedingsstoffen geeft en dat 

je jouw lever niet overbelast. Dit zijn de 

hoeveelheden die je lever prima kan 

verwerken en die je helpen om jouw 

leptine- en dopaminereceptoren weer 

optimaal te laten werken.

Afvallen of aankomen
Houd je in ieder geval aan de hoeveelheden 

als je af wilt vallen of aan wilt komen. Mocht 

je echt sterk ondergewicht hebben of te snel 

afvallen, las dan eventueel een vierde 

maaltijd in, maar houd je per maaltijd aan 

deze hoeveelheden omdat je anders je lever 

overbelast. Ga dus niet meer eten per 

maaltijd. 

Let op: ben je zwanger, geef je

 borstvoeding, ben je herstellend van een 

ziekte of sport je meer dan vier uur in de 

week intensief, dan kun je gerust wat meer 

eten per maaltijd. Houd in dat geval 

ongeveer 10% extra aan voor groenten en 

eiwitten als richtlijn. Heb je dan nog honger, 

las dan een vierde eetmoment in. 
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Bonen en linzen
Voor bonen en linzen geldt dat het eerst 

aangegeven gewicht is voor droge bonen en 

linzen (die je dus zelf nog weekt) en het 

tweede aangegeven gewicht kun je 

aanhouden als je kiest voor bonen of linzen 

uit blik (die dus al zijn geweld en meer 

vocht bevatten). 

Groenten en eiwitten 
afwegen
In principe gelden alle gewichten voor berei-

de producten. Houd rekening met ongeveer 

25% slinking van groenten en eiwitten, dus 

maak altijd wat meer klaar. 

Soep afwegen
Soep is wat lastig om te wegen, houd 

daarom aan dat je één royale kop soep 

neemt en weeg vervolgens de eiwitten erbij 

af. Zitten er al eiwitten in je soep, schat dan 

even in of je voldoende eiwitten hebt. Dus 

als je bijvoorbeeld kippensoep eet, neem 

dan niet één klein stukje kip, maar zorg dat 

je voldoende kip in je kop hebt zitten. 

Ovenschotel afwegen
Voor een ovenschotel is het heel simpel: 

tel alle gewichten bij elkaar op en schep die 

hoeveelheid op je bord. Dus voor een diner 

voor een vrouw zou dat 325 gram in totaal 

zijn. 

Havermout, quinoa 
of boekweitgrutten 
afwegen
Hiervoor geldt dat de aangegeven 

hoeveelheid de onbereide hoeveelheid is 

(dus de droge hoeveelheid voordat je het 

gaat koken).

Fruit
Je kunt in principe alle soorten vers fruit 

eten die je wilt, dus ja, ook bananen, maar 

houd het op één stuk per dag en eet ze niet 

als je af wilt vallen. Als je af wilt vallen is het 

goed om te kiezen voor zoveel mogelijk rood 

en blauw fruit, dit is minder zoet. Gedroogd 

fruit telt niet mee als fruit. 

Kruiden en smaakmakers
Kruiden en smaakmakers hoef je verder niet 

af te wegen en kun je gebruiken naar wens. 

Kies uiteraard wel zoveel mogelijk voor pure 

en onbewerkte kruiden en wees kritisch ten 

aanzien van kant-en-klare mixen met kruiden. 

Vetten
Gebruik voldoende gezonde vetten om je 

maaltijden te bereiden of als smaakmaker 

in bijvoorbeeld een dressing over de 

salade. Als richtlijn kun je hiervoor per dag 

aanhouden 3 eetlepels olijfolie en 1 eetlepel 

verzadigde vetten als roomboter en 

kokosolie. 

 Hoe gebruik je 
de Voedingstabel?

Kies jouw maaltijd
Kies per eetmoment (ontbijt, lunch, diner) 

een combinatie uit waar je zin in hebt uit 

de bijbehorende tabel. Dus: kies een 

ontbijtoptie uit de ontbijttabel, een 

lunchoptie uit de lunchtabel en een 

dineroptie uit de dinertabel. 

Bepaalde eiwitbronnen staan alleen 

vermeld in de ontbijttabel. Dat is bewust 

gedaan omdat deze bronnen vaak van 

nature wat meer koolhydraten bevatten. 

Eet deze dan ook bij voorkeur in de 

ochtend. 

Meer groenten 
Vind je het fijn om meer groenten te eten 

per maaltijd, ruil dan het fruit van die 

maaltijd in voor 100 gram extra groenten. 

Eventueel kun je ook de crackers van die 

maaltijd nog inruilen voor 50 gram extra 

groenten. In dat geval neem je dus de 

eiwitten plus de normale portie groenten 

plus nog eens 100 of 150 gram extra 

groenten. 

Crackers
Qua crackers kun je kiezen wat je lekker 

vindt. Belangrijk is dat er geen tarwe, 

suiker of mais in verwerkt is omdat die een 

verslavend effect hebben op je brein en je 

honger-verzadigingsgevoel saboteren. 

Crackers die je in ieder geval kunt gebruiken 

zijn de volkorencrackers van Wasa of de 

roggevolkorencrackers van Fjord. Kies je 

voor glutenvrij, gebruik dan gerust jouw 

favoriete crackers. Je kunt in plaats van 

crackers ook kiezen voor 1 Yam-desem-

boterham of 1 sneetje roggebrood (let even 

goed op het gebruik van moutstropen e.d.). 

Belangrijk is dat het totaalgewicht maximaal 

50 gram is per maaltijd.

Tip: zorg dat je drie verschillende 

eiwitbronnen eet per dag, dus kies je in de 

ochtend voor de optie met zalm, kies dan

in de middag en avond geen vis meer. 

Op die manier krijgt je lichaam lekker veel 

verschillende soorten eiwitten binnen. 
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Fruitportie

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

Granen

2 crackers 

2 crackers

2 crackers

geen

2 crackers

40 gr. Havermout,quinoa 

2 crackers

geen

2 crackers

2 crackers

2 crackers

2 crackers

geen

Groenteportie

125 gram

125 gram 

125 gram

geen

125 gram 

geen

125 gram

geen

geen

125 gram

125 gram

125 gram 

geen

Eiwitportie

Kipfilet 

Rosbief 

Gerookte zalm

Yoghurt 

Eieren 

Melk 

Kaas 

Kwark 

Ricottakaas

Zaden/pitten

Hummus

Noten

Kokosyoghurt  

Gewicht 

100 gram

100 gram

100 gram

200 gram

2 stuks 

200 gram

60 gram 

100 gram

100 gram

60 gram 

100 gram

60 gram 

200 gram

of boekweitgrutten

Ontbijt

Voedings-
tabel VROUWEN
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Fruitportie

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

Groenteportie

200 gram

200 gram

200 gram

200 gram

200 gram

200 gram

200 gram

200 gram

200 gram

200 gram

200 gram

200 gram

200 gram

200 gram

Eiwitportie

 Rundvlees

Kip

Kalkoen

Vis

Lamsvlees

Schaal-/schelpdieren

Kaas

Tempeh

Kiemen/scheuten

Bonen

Linzen

Hummus

Noten

Oesterzwammen

Gewicht 

125 gram

125 gram

125 gram

125 gram

125 gram

125 gram

80 gram

80 gram

125 gram

80 gram/160 gram

80 gram/160 gram

125 gram

80 gram

125 gram

Diner
Fruitportie

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

Granen

2 crackers

2 crackers

2 crackers

2 crackers

2 crackers

2 crackers

2 crackers

2 crackers

2 crackers

2 crackers

2 crackers

2 crackers

2 crackers

2 crackers

Groenteportie

150 gram

150 gram

150 gram

150 gram

150 gram

150 gram

150 gram

150 gram

150 gram

150 gram

150 gram

150 gram

150 gram

150 gram

Eiwitportie

Rundvlees

Kip

Kalkoen

Vis

Lamsvlees

Schaal-/schelpdieren

Kaas

Tempeh

Kiemen/scheuten

Bonen

Linzen

Hummus

Noten

Oesterzwammen

Gewicht 

125 gram

125 gram

125 gram

125 gram

125 gram

125 gram

80 gram

80 gram

125 gram

80 gram/160 gram

80 gram/160 gram

125 gram

80 gram

125 gram

Lunch

VROUWEN
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Fruitportie

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

Granen

2 crackers 

2 crackers

2 crackers

geen

2 crackers

50 gr. Havermout,quinoa 

2 crackers

geen

2 crackers

2 crackers

2 crackers

2 crackers

geen

Groenteportie

150 gram

150 gram

150 gram

geen

150 gram

geen

150 gram

geen

geen

150 gram

150 gram

150 gram

geen

Eiwitportie

Kipfilet

Rosbief

Gerookte zalm

Yoghurt

Eieren

Melk

Kaas

Kwark

Ricottakaas

Zaden/pitten

Hummus

Noten

Kokosyoghurt  

Gewicht 

115 gram

115 gram

115 gram

250 gram

2 stuks

250 gram

75 gram

115 gram

115 gram

75 gram

115 gram

75 gram

250 gram

of boekweitgrutten

Ontbijt

Voedings-
tabel MANNEN
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Fruitportie

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

Groenteportie

260 gram

260 gram

260 gram

260 gram

260 gram

260 gram

260 gram

260 gram

260 gram

260 gram

260 gram

260 gram

260 gram

260 gram

Eiwitportie

 Rundvlees

Kip

Kalkoen

Vis

Lamsvlees

Schaal-/schelpdieren

Kaas

Tempeh

Kiemen/scheuten

Bonen

Linzen

Hummus

Noten

Oesterzwammen

Gewicht 

150 gram

150 gram

150 gram

150 gram

150 gram

150 gram

115 gram

115 gram

150 gram

115 gram /230 gram

115 gram /230 gram

150 gram

115 gram

150 gram

Diner
Fruitportie

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

1 stuk fruit

Granen

2 crackers

2 crackers

2 crackers

2 crackers

2 crackers

2 crackers

2 crackers

2 crackers

2 crackers

2 crackers

2 crackers

2 crackers

2 crackers

2 crackers

Groenteportie

180 gram

180 gram

180 gram

180 gram

180 gram

180 gram

180 gram

180 gram

180 gram

180 gram

180 gram

180 gram

180 gram

180 gram

Eiwitportie

Rundvlees

Kip

Kalkoen

Vis

Lamsvlees

Schaal-/schelpdieren

Kaas

Tempeh

Kiemen/scheuten

Bonen

Linzen

Hummus

Noten

Oesterzwammen

Gewicht 

150 gram

150 gram

150 gram

150 gram

150 gram

150 gram

115 gram

115 gram

150 gram

115 gram /230 gram

115 gram /230 gram

150 gram

115 gram

150 gram

Lunch

MANNEN
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Gelukkige 
Eter 
Toolkit Op De Gelukkige Eter website kun je gratis een speciale Toolkit 

downloaden met daarin alle informatie die je nodig hebt voor jouw 
Gelukkige Eetstijl. Ga hiervoor naar deze link:

www.de-gelukkige-eter.nl/toolkit

De kit bevat in ieder geval:
  Een heel fijn e-kookboek met handige vervangingsrecepten voor brood, pasta, 

frisdrank, aardappelen en andere ‘breinkapers’.

  Alle checklists uit dit boek overzichtelijk op een rijtje.

  Een praktische supermarktshopper met daarin alles wat je nog wél kunt kopen 

in de supermarkt.

  De suikerspiekpas met de meest gebruikte suikerschuilnamen (handig voor in je 

portemonnee).

  De voedingstabellen met de aanbevolen hoeveelheden voedingsstoffen voor 

vrouwen en voor mannen, zodat je ze uit kunt printen en in de keuken kunt hangen.

  Een handig stappenplan dat je kunt gebruiken om te starten met jouw Gelukkige 

Eetstijl.

  Een uitgebreid Omega 3-dossier bomvol informatie en tips over hoe je dit in 

kunt zetten om jouw zoetbehoefte te verminderen en de vetverbranding aan te 

zetten.

  Een afstreepkalender voor iedere geslaagde dag.
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Over 
Carola
Carola van Bemmelen (1972) is auteur, spreker en trainer met een 
passie voor voeding, gezondheid en eetpsychologie. Ze helpt vrouwen 
(en steeds meer mannen) om weer een gezonde relatie te krijgen met 
eten. Zelfs als ze niet kunnen koken.

Van haar 100% Suikervrij-boeken zijn

inmiddels al meer dan 100.000 exemplaren 

verkocht. Drie boeken uit de serie zijn 

regelrechte bestsellers en hebben na hun 

verschijning wekenlang in de top-10 van 

Nederlandse lifestyleboeken gestaan. 

Carola is epigenetisch voedingscoach en 

eetpsychologie coach. Ze heeft nationaal en 

internationaal opleidingen, trainingen en 

seminars gevolgd over de psychologie van 

het eten, positieve psychologie, NLP en 

persoonlijk leiderschap. 

Op haar websites  www.sugarchallenge.nl 

en www.de-gelukkige-eter.nl geeft Carola 

online tips en informatie over alles wat te 

maken heeft met een suikervrije leefstijl en 

een relaxte relatie met eten. Haar wekelijkse 

‘Gelukkige Eet Tips’ worden door ruim 

30.000 mensen in Nederland en België, 

maar ook daarbuiten graag gelezen. 

Carola is lid van het expertpanel van de 

bladen GezondNU en Lekker Gezond. 

Ze werd geïnterviewd door o.a. Flair, 

Viva, Santé, Margriet, Telegraaf, Vrouw, 

Algemeen Dagblad en Metro. Daarnaast 

heeft ze meegewerkt aan televisiepro-

gramma’s als Galileo, Koffietijd, Broodje 

Gezond en De Dokters en is ze onder meer 

te horen geweest op Radio 1, Radio 2 en 

Omroep Gelderland. 

Met haar Sugarchallenge heeft Carola op dit 

moment meer dan 150.000 mensen direct 

en indirect geholpen om hun suikercon-

sumptie fors te verminderen. Daarnaast 

heeft ze door middel van haar programma’s 

duizenden mensen online en honderden 

mensen persoonlijk begeleid naar een 

gezond gewicht en een gezonder lichaam. 

Voor velen van hen met prachtige 

resultaten. 
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Met haar man Danny heeft Carola de 

Sugarchallenge Academy opgericht 

waaraan ze inmiddels samen vele coaches 

hebben opgeleid. Coaches die stuk voor 

stuk het Sugarchallenge-gedachtegoed 

uitdragen en mensen persoonlijk onder-

steunen bij het bereiken en behouden 

van een suikervrije leefstijl. 

Wil jij ook graag werken met Carola, of wil je 

Carola graag als spreker op je congres of 

evenement? 

Ga dan naar www.de-gelukkige-eter.nl en 

kijk naar de mogelijkheden. 

Wil je graag deel uitmaken van de Gelukkige 

Eter-familie en iedere week nieuwe tips 

ontvangen over hoe je weer een relaxte 

relatie kunt krijgen met eten, laat dan je 

e-mailadres achter op 

www.de-gelukkige-eter.nl 

Dan nog een vraag: laat even weten wat je 

aan dit boek hebt gehad, dat vinden we 

leuk! Dus: geef je sterren op Bol.com en/of 

mail je inzichten naar

www.de-gelukkige-eter.nl 

 Connect 
met Carola

  Op Facebook voor artikelen, tips en video’s: 

www.facebook.com/sugarchallenge

  Op Instagram voor een kijkje in Carola’s privéleven:

www.instagram.com/carolavanbemmelen

  Op LinkedIn voor zakelijke informatie: 

www.linkedin.com/in/carolavanbemmelen
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Referenties/
bronnen

Websites
  De Gelukkige Eter

 www.de-gelukkige-eter.nl
  Danny Vermeeren: 

 www.dannyvermeeren.nl
  Epigenetica-opleiding: 

 www.evenwijs.nl
  Habits Academy, James Clear: 

 www.jamesclear.com
  John Assaraf: 

 www.myneurogym.com
  Sugarchallenge: 

 www.sugarchallenge.nl

  Alles draait om je hormonen, Rineke Dijkinga 
  Altijd trek, David Ludwig
  Bright Line Eating: The Science of Living Happy, Thin and Free, 

Susan Pierce Thompson, Ph.D
  De kunst van Kaizen, Robert Maurer
  Eat Fat, Get Thin, Mark Hyman
  Eat What You Love, Love What You Eat, Michelle May, M.D.
  Een pleidooi voor echt eten, Michael Pollan
  Essential fatty acids in health and chronic disease, The American Journal 

of Clinical Nutrition
  Het slimme onbewuste, Ap Dijksterhuis
  Mindless Eating: Why We Eat More Than We Think, Brian Wansink, Ph.D
  Nourishing Wisdom: A Mind-Body Approach to Nutrition and Well-Being, Marc David
  Salt, Sugar, Fat: How the Food Giants Hooked Us, Michael Moss
  Slim by Design, Mindless Eating Solutions, Brian Wansink, Ph.D
  Sugar, the Bitter Truth, Robert Lustig
  Terugval en verleiding: De kunst om afgevallen te blijven, Ingrid Steenhuis 

en Wil Overtoom
  The Brain Revolution: Know and Train New Brain Habits, Dr. Evian Gordon, M.D., Ph.D
  The Hacking of the American Mind, Robert Lustig
  The Hungry Brain: Outsmarting the Instincts that Make Us Overeat, 

Stephan J. Guyenet, Ph.D
  The Sugar Impact Diet, J.J. Virgin
  Wilskracht, Roy F. Baumeister en John Tierney
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Dankwoord
Boek nummer acht alweer. Jeetje. Ongelooflijk. Maar wel supergaaf
natuurlijk! Ik weet nog dat ik als klein meisje iedere week naar de bieb 
ging en dan uren kon dwalen tussen de oneindige rekken vol boeken. 
Ik zocht dan vaak hele stapels met boeken uit die ik vervolgens meenam 
naar mijn domein: mijn slaapkamer. Met een muziekje aan kon ik daar 
echt uren en uren lezen en verdwalen in een andere wereld. Heerlijk 
vond ik dat. Overigens kan ik nu nog steeds uren rondhangen in de 
boekwinkel. Boeken zijn voor mij echt magisch. Tot groot ongenoegen 
van mijn man: onze boekenkasten puilen uit, haha. 

Wat ik toen natuurlijk niet wist (en nu 

inmiddels wel) is dat het schrijven van een 

boek keihard werken is. Het is eenzaam. Het 

is soms een worsteling. Het is puzzelen. Het 

is spelen met woorden. Steeds opnieuw. In 

dat proces is het heel fijn als er mensen met 

je meekijken. Ervoor zorgen dat je scherp 

blijft. Prikkelen en inspireren. Zodat je 

uiteindelijk boven jezelf uit kunt stijgen en je 

beste boek ooit maakt. Exact dát is gebeurd 

bij dit boek. 

Een aantal van deze mensen wil ik graag 

extra bedanken voor hun eindeloze inzet, 

kritische blik, meedenken en vertrouwen. In 

de eerste plaats natuurlijk Nienke: dank voor 

jouw heerlijke en vooral kritische begelei-

ding in het hele proces. Eigenlijk is dit een 

beetje ons boek geworden. Ik hoop dat we 

samen nog veel leuke dingen gaan doen! En 

dan mijn lieve man, steun en toeverlaat, 

partner in crime: Danny, die zich al jaren in 

het onderwerp ‘oerbrein’ verdiept en hierin 

een absolute master is. Ik hou van jou en 

jouw wijsheid. Zonder al die brainstormses-

sies met jou had ik dit boek niet kunnen 

schrijven. Onwijs veel dank dat je mij jouw 

‘primeur’ hebt gegund!

Een bijzondere rol is er ook geweest voor 

het creatieve team. Te beginnen met Stef, 

die echt prachtige foto’s heeft gemaakt (you 

are the best!) en natuurlijk Cindy, die heeft 

gezorgd voor alle make-up en styling. 

Dannes die mij heeft vereeuwigd in de 

prachtige tekeningen (dankzij hem ben ik 

vanaf nu voor altijd jong en slank ha, ha). 

Dan de ster van het verhaal: Tanja, onze 

geweldige vormgeefster met wie ik mijn 

liefde deel voor breien en Bossche bollen. 

Dank voor het prachtige design van dit boek! 

En Janne, die met haar frisse blik en doortas-

tendheid ervoor heeft gezorgd dat dit boek 

stijlvol is gelanceerd in de wijde wereld. 

Samen met het fantastische verkoopteam 

van Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum. 

Maar: het meest dankbaar ben ik jou, 

lezer van dit boek. Wellicht 

volg je me al een tijdje 

(waarvoor dank!). Maar het kan 

natuurlijk ook heel goed zijn dat je me nog niet 

kent. Ik wil je bedanken voor jouw vertrouwen 

en ik hoop oprecht dat dit boek je een stukje 

dichter bij jezelf heeft gebracht. Want 

uiteindelijk heb ik maar één doel en dat is 

dat jij weer wordt wie je bent. Zodat je het beste 

uit jezelf kunt halen en we samen de wereld 

een stukje mooier en gelukkiger

 kunnen maken.

Carola
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Register A 
AA  134

Aardappelen  29, 116, 121, 

192, 209

Acetaldehyde  138

Ademhaling  148, 152

Adrenaline  149-150, 152, 153, 

155

Afleiding  86, 95, 178, 186

Afslankblokkade  151

Afspraken  72, 73, 75

Afvallen  98, 104, 197

Afvalstoffen  122

Alcohol  88, 115, 127, 130, 133, 

136, 137, 138, 140, 143, 152, 

164, 193

Allergieën  134, 143

ALS  132

Aluminium  132

Alzheimer  34

Aminozuren  38, 120, 121

Amygdala  162

Antibioticum  118

Arachidonzuur  134

Automatisch eetgedrag  104, 

111

Autonoom zenuwstelsel  148

B
Bacteriën  130, 138 

Bak- en braadproducten  119

Bananen  47, 199

Belonend voedsel  33, 102
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100% suikervrij naar jouw 
natuurlijke gewicht
Alle do’s en don’ts voor iedereen die graag een 

gezond gewicht wil bereiken zónder dieet. Ontdek in vier 

weken wat een suikervrije leefstijl doet voor jou.

ISBN 978 90 00 34406 2 

ISBN e-book 978 90 00 34407 9

Meer boeken 
van Carola

100% suikervrij in 30 dagen
Het handboek voor iedereen die kiest voor een 

suikervrije leefstijl. Met praktische informatie, tips, 

recepten en een fijn drie-fasenplan laat je binnen de 

kortste keren moeiteloos de suikers  staan.

ISBN 978 90 00 32241 1 

ISBN e-book 978 90 00 32342 5

100% suikervrij Basiskookboek
Meer dan 100 eenvoudige, betaalbare, 

suikervrije recepten, voor keukenklunzen en voor 

volleerde foodies. Ook prettig: de ingrediënten 

kun je gewoon in de supermarkt vinden.

ISBN 978 90 00 33661 6 

ISBN e-book 978 90 00 33514 5
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Teunisbloemolie  134

Theïne  133

Transporter  38, 120

Transvetten  119, 137, 139, 143

Transvetzuren  119

Trauma  74, 67

Triggers   33, 45, 168, 177

Triglyceriden  34

Tryptofaan  38

Tussendoortjes  105, 111, 185, 

193

U 
Urinezuur  130, 132

V 
Vecht- en vluchtmechanisme  

162 

Vergeetachtig  34, 39, 41

Verleidingstrucs  87, 181

Vermoeidheid  30, 41, 134, 143

Verpakkingen  87, 180

Verslaafd  28, 32, 41, 168

Verslavend gedrag  149

Verslavingsreacties  28, 40

Vervulling  38, 81, 94

Verzadigingscentrum  121, 187, 

196

Verzadigingssignalen  182
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