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De auteur: Wie is Oscar? 

     
In enkele plaatjes 

 

Mijn passie ligt in het begeleiden van mensen naar geluk en gezondheid. 

Ik geloof dat die sterk samenhangen. 

 

Als life style improvement coach begeleid ik klanten naar een betere versie van 

zichzelf; naar hun eigen next level.  

Als klant begeleid ik je zodat jij (opnieuw) contact maakt met je principes, 

prioriteiten en kernwaarden. Je ziet onder ogen welke onzekerheden en 

belemmerende overtuigingen je tot nu toe tegenhielden om je eigen krachtige 

keuzes te maken. Daarmee ontwikkel je een mentale attitude die past bij de 

manier waarop je wilt leven. Vanuit die mindset neem je jouw beslissingen en 

maak je betere keuzes, waardoor je verbetering krijgt in je werk, relaties, 

gezondheid en geluk. 

Aanpak 

Uniek aan mijn Get Fit aanpak is dat die gebaseerd is op 4 pijlers: 

• high performance en leiderschap coaching, 

• voedingsexpertise (B.Sc.) 

• personal training (gecertificeerd)  

• karate principes (KBN) 

Door die mix is mijn begeleiding effectief en ga jij echt je doelen halen op 

gebieden zoals: afvallen, vitaliteit, conditie, stress vermindering en/of 

spieropbouw en sterker worden. 
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Mensen helpen om op hun eigen manier over hun eigen drempels te groeien; 

dat is wat mij in coaching veel voldoening geeft.  

Mijn aandachtgebieden in de Get Fit lifestyle improvement coaching zijn:  

• Mindset,  

• Training en bewegen 

• Voeding. 

Met dit eBoek hoop ik dat jij inzichten krijgt in voeding en eetgewoontes zodat je 

zelf praktische verbeteringen kan doorvoeren.  

Met gezonde voeding maak jij een goede stap voorwaarts om regie op je 

gezondheid te krijgen.  

Dit eBoek geeft ook wat mentale en beweegtips en inzichten. Meer daarover in 

mijn andere eBoeken (Tip: hou de blogs bij op mijn website). 

In deze tijd is dat superbelangrijk zoals veel nieuw onderzoek aantoont. 

Als je meer wilt lezen kijk dan op mijn website www.byOscar.nl  

En uiteraard mag je contact met me opnemen als je vragen hebt over informatie 

in dit eBoek af als je persoonlijke tips wilt om dit wilt integreren in je gewoontes. 

En ook als je nieuwe informatie hebt die aantoont dat de informatie die ik geef 

niet klopt.  

Alvast bedankt. 

Inleiding 

Dit eBoek geeft je in beknopte vorm een reeks inzichten en tips over gezonde 

voeding en eetgewoontes. En als bonus ook een paar leef- en train adviezen. 

 

Over elke punt dat ik behandel kan ik je uitgebreid informeren. Van veel zaken 

zijn er wetenschappelijke onderbouwingen. Bewust heb ik dit niet in dit eBoek 

opgenomen. Graag houd ik het praktisch en leesbaar. Daarom werk ik ook niet 

met voetnoten voor bronvermeldingen. Belangrijke bronnen staan achterin. 

 

Als je meer informatie wilt, of vragen hebt, stuur me gerust een email.  

Ook als je wilt weten hoe ik je zou kunnen begeleiden bij het toepassen van de 

informatie in dit eboek. Mijn email oscar@byOscar.nl  

http://www.byoscar.nl/
mailto:oscar@byOscar.nl
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➢ Maak je doelen concreet 

Als je een doel wilt bereiken voor een gezond 

gewicht en figuur maak dat dan heel concreet. 

 

Een doel als ‘Ik wil 10 kilo afvallen’ is mooi maar 

dat spreekt niet tot je verbeelding. Het is veel 

motiverender om te zeggen: ‘Over 5 maanden 

weeg ik 78 kilo met een taille van 85 cm, zodat ik 

weer in mijn blauwe zomerjurkje pas en kan ik 3 kilometer hardlopen’. Of: ‘Over 

10 maanden weeg ik 82 kilo met een taille van 94 cm en past mijn oude 

fietsbroek weer en kan ik een uur mountainbiken’. 

Door je doelen zo concreet te maken gaat het in je onderbewuste leven. Je kan 

jezelf inleven hoe het voelt en is als het gehaald is. Dit versterkt je mentale 

kracht om te doen wat nodig is voor je doelen. Daardoor ben je ook sterker 

bestand tegen afleidingen om je niet te houden aan de dingen die je ervoor 

behoort (moet) doen.  

Een ander belangrijk voordeel is, dat je met concrete doelen op verschillende 

aspecten per maand en per week je voortuitgang kan bepalen en zien of je op 

schema bent. En als je achter loopt op de gewenste voortgang kun je de extra 

motivatie opbrengen om iets structureler je te houden aan de voorgenomen 

gedragsveranderingen. In mijn visie op gezonder leven gaat het namelijk om 

gedragsverandering.  

Voorbeelden zijn: gezonder eten, minder veel en minder vaak eten, loze voeding 

niet meer nemen, vaker bewegen en regelmatig trainen.  

Dit zijn geen tijdelijke ‘acties’ om je doel te behalen, maar nieuw gedrag dat je 

met plezier volhoudt ook als je je doelen hebt behaald. 
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➢ Gebruik je verbeelding 

Maak een beeld van hoe je bent als je doel 

gehaald is. 

Hiermee bedoel ik visualiseer hoe je er uit zult 

ziet als je je doelen hebt gehaald. Maak dat beeld 

zo compleet en zo echt mogelijk en vul het in 

voor al je zintuiglijke waarnemingen.  

Welke kleding je aanhebt. Doorvoel hoe je je 

voelt en hoe je eigenwaarde en geluk zijn.  Beeld 

je in wat je houding is en je energieniveau. Gebruik de taal van iemand die 

eruitziet zoals jouw doel is. 

 

Deze mentale programmering maakt je sterk en motiveert om je doel te gaan 

halen. Je onderbewuste maakt geen onderscheid tussen werkelijkheid en 

imaginatie. Eigenlijk beleef je het behalen van je doel dus vooruit.  

Hierdoor ben je sterk gemotiveerd en zorg je ervoor dat je doet wat nodig is om 

je doel te realiseren.  

 

➢ Ontstress 

Stress geeft eenzelfde reactie als voor een gevaar, je 

vecht-vlucht systeem gaat aan.  

Niet een status om af te vallen of je conditie te 

verbeteren 

Je lichaam reageert op stress door de productie van de 

hormonen adrenaline en cortisol. Daarbij maakt het niet 

uit wat de stress veroorzaakt. Of het nu is door uren 

online meetings, je baas, je vrouw of schoonmoeder, je 

werkdruk, zorgen (bijvoorbeeld over ziekte), of door intensief sporten. Ja ook 

dat laatste. 
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En als in je bloed een te hoge spiegel aan adrenaline en cortisol zit, is je lichaam 

in overlevingsmodus. Je bent klaar om te vechten of te vluchten. Je snapt wel 

dat je lichaam dan niet gaat afvallen. De prioriteiten liggen ergens anders. 

Zeker als je langdurige en frequente stress hebt is het belangrijk hier iets aan te 

doen. Makkelijker gezegd dan gedaan – ja dat weet ik.  

Een eerste stap is om je stress te benoemen: ik heb stress door ‘dit en dat’. 

Schrijf het gewoon eens op voor jezelf.  

Daarna kun je je afvragen of ‘dit en dat’ in je 

invloedssfeer ligt. Als je er niets aan kunt doen is 

het vervelend maar kun je de stress ‘wegdenken’. 

Als je er wel wat aan kunt doen, maar je wilt het 

niet, is dat dus je eigen keuze. Dan zal het ook wel 

minder stressvol zijn. En als je er wat aan kunt en 

wilt doen kun je de stressveroorzaker aanpakken.  

 

Het kan nuttig zijn om dit met iemand te bespreken: het is jouw keuze om dit 

met een vertrouweling te doen of juist met een buitenstaander, zoals een coach. 

Ik raad je in ieder geval aan om je stress serieus te nemen. Het is vaak de  

oorzaak voor bijna alle welvaartsziekten. Bekijk eens dit filmpje om je stress te 

relativeren 

 

➢ Hou vol – pak na elke misser de draad weer op 

Wordt een winnaar van je eigen doelen. 

Dit principe onderscheidt een winnaar van een 

opgever. Je kent het wel: ”Gisteravond bij dat 

feestje te veel wijntjes en hapjes; nou dan hoef 

ik vandaag dat gebakje bij de koffie ook niet af 

te slaan”.  

NEE, NEE. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cyaFMYWA0Qk
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Het is juist de bedoeling dat je na de ‘uitzonderingen’, zoals dat feestje, de draad 

weer oppakt. Dus juist: “Gisteravond bij dat feestje te veel wijntjes en hapjes, en 

daar heb ik van genoten, en vandaag zal ik extra bewegen of wat minder eten 

!!”.  

Dat is de mindset waarmee je je doelen haalt. Dus: na elke uitzondering extra 

gemotiveerd de draad weer oppakken. Want feestjes zijn er in allerlei vormen: 

jubilea, trouwerijen, familiebezoekjes, een diploma gehaald, promotie enz. Zelfs 

het behalen van een mijlpaal, zoals min 5 kilo of je gewicht weer in het vorige 

tiental, kan al een feestje waard zijn. Dus geniet van je feestjes en pak daarna de 

draad weer op. Of dit nu je trainingsschema is of je gezonde en gematigde 

voedingswijze, het is een key vaardigheid die je moet leren om je doelen te 

behalen. 

 

➢ Kies andere beloningen 

Je zelf troosten en belonen met eten zijn twee 

ongezonde gewoontes. 

Leer jezelf te belonen zonder te eten. Dit hangt 

samen met het vorige punt.  

In onze cultuur is het heel gewoon om allerlei 

gebeurtenissen te koppelen aan eten. Meestal 

in de vorm van ongezonde voeding. Bij alle 

gebeurtenissen die ik hiervoor ‘feestjes’ 

noemde, is het gebruikelijk dat dit 

gecombineerd wordt met koffie met gebak of 

met bier of wijn met snacks. Het maffe is dat dit ook gebeurt met allerlei 

teleurstellingen en troostmomenten: ‘Ach het is zo zwaar; nou mag ik wel een 

gebakje of gevulde koek of stukje (=reep) chocolade’.  

Om hieraan te ontsnappen kun je een lijst maken van “beloon en troost zaken” 

die niets met eten te maken hebben.  
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In mijn coaching vraag ik dit regelmatig aan klanten. Velen slaan dan dicht. Ze 

komen niet met punten en dan noem ik wat voorbeelden: 

• Een behandeling zoals manicure, pedicure, 

massage. 

• Een nieuw kapsel bij de kapper. 

• Een bos bloemen of leuke plant voor jezelf 

kopen. 

• Een keer naar de zonnebank. 

• Die leuke blouse of spijkerbroek kopen. 

• Tijd nemen (oftewel jezelf tijd geven) om met een vriend(in) te wandelen. 

• De online call doen met dat familielid die je al lang wilt spreken. 

• Een dagje naar de sauna. 

• Een wandeling langs het strand.  

Met deze voorbeelden kun je vast wel je eigen lijstje maken.  

➢ Bepaal je energiebalans 

Zorg dat je zoveel eet als bij je doelen past.  

Als je wilt afvallen kun je dagelijks max 500 kcal 

minder eten dan je gemiddelde dagelijkse 

behoefte. Voor aansterken kun je evenveel of een 

klein beetje meer eten dan de gemiddelde 

dagelijkse behoefte. 

Als er voor jou geen belemmerende factoren in het 

spel zijn zoals stress, of een enzymafwijking, of een niet goed werkende 

schildklier, zal je lichaam als je structureel minder eet dan je nodig hebt, 

afvallen. In het Nederlands hebben we het over de Dagelijkse energiebehoefte 

(In het Engels energy expediture = verbruik) 

 

Maar wanneer eet je minder dan je nodig hebt? 

Dat is de situatie waarin je verbrande energie groter is dan de energie die je eet. 

Het gaat hierbij om de gemiddelden over een week. Je hoeft niet elke dag 
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precies het benodigde aantal calorieën minder te eten want het gaat om de 

gemiddelde lijn omlaag.  

 

Hoeveel energie verbrand je op een dag? 

 Je dagelijkse energiebehoefte = BMR + dagelijkse activiteiten + sporten 

 

BMR is je basaal metabolisme, basic metabolic rate.  

Met een ‘slimme weegschaal’ kun je je eigen BMR meten. Je kan het ook 

uitrekenen met een wetenschappelijke formule. 

Met de Harris en Benedict methode kun je ongeveer je BMR berekenen.  

Voor mannen: BMR = 66,4730 + (13,7516 x gewicht in kg) + (5,0033 x 

lichaamslengte in cm) – (6,7550 x leeftijd jaren) 

Voor vrouwen: BMR = 655,0955 + (9,5634 x gewicht in kg) + (1,8496 x 

lichaamslengte in cm) – (4,6756 x leeftijd in jaren). 

 

Je BMR is je energiebehoefte als je de hele dat niets doet. Daarbij tel je dan je 

energiebehoefte voor je algemene dagelijkse activiteiten op. Er zijn tabellen en 

websites met lijsten hoeveel calorieën je per kilo verbrandt met verschillende 

activiteiten zoals: bureauwerk, autorijden, huishoudelijk werk, boodschappen 

doen, enz.  

Dan komt de energie verbrand door sporten. Als je drie keer per week sport 

bereken je daarvan het calorieverbruik en dan deel je dat door 7. Dan weet je de 

gemiddelde totale energiebehoefte per dag. Ook hiervoor zijn tabellen en 

websites met lijsten hoeveel calorieën je per kilo verbrandt per soort sport en 

vaak ook nog met de intensiteit.  

 

• Let op: Als je je hartslagmeter gebruikt met je verbrandde calorieën voor een training 

geeft je hartslagmeter alle calorieën aan tijdens de training. Dus die je verbrand door 

je BMR plus die door training. Als je de trainingscalorieën bij je dagverbranding wilt 

optellen moet je de BMR-calorieën tijdens het sporten eraf trekken. 

Bijvoorbeeld: Je wandelt drie kwartier in stevig tempo. Je hartslagmeter toont je dat je 

ermee 300 kcal hebt verbrand. Je BMR is 1800 kcal per dag (man van 87 kilo). Dat is 

dus 75 kcal per uur en in drie kwartier 56 kcal.  

Met het wandelen verbrandde je dus 244 kcal extra (en niet 300). 
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De volgende stap is het bepalen van hoeveel je per week wilt afvallen. Voor mijn 

meeste klanten stuur ik aan op een pond (halve kilo) per week. Een kilo 

vetmassa levert ongeveer 7700 kcal.  

Afvallen 

Door per dag 500 kcal minder te eten dan je energiebehoefte val je gemiddeld 

per week een pond af. Dat is een gezond tempo. In het begin kan het 

gemakkelijker iets sneller gaan, maar dat is dan vooral darminhoud en vocht. 

Sneller dan een pond afvallen is op termijn een extra stressfactor voor je 

lichaam. Dan ben je terug bij de informatie bij Ontstress.  

 

Het omzetten van vet in energie is een moeizaam proces. Je lichaam zal de 

vetvoorraden alleen gebruiken als energiebron in rust of bij licht lichamelijk werk 

doet. De grens van de intensiteit van de activiteit is rond de 60% van je 

maximale hartslag. Dus als je sport of werkt met een hartslag boven 60% van je 

maximum zal je vooral je energie halen uit suikers die worden verkregen uit ge 

glycogeenvoorraden in je lever en in je spieren.  

 

Ik schrijf rond de 60% want het verschilt per persoon. Hierbij geldt, hoe beter je 

uithoudingsvermogen is (conditie) hoe langer je lichaam bij hogere inspanning 

nog steeds vet blijft verbranden. Dus daarvoor werkt training ook goed. 

Aansterken 

Als je wilt aansterken moet je je lichaam trainen en het voldoende en de juiste 

voeding geven. Veel meer eten dan je totale gemiddelde dag behoefte is niet 

nodig. Het leidt tot ongewenste vetopslag, zeker als je na het eten een insuline 

piek krijgt. Belangrijk is vooral dat je de goede voedingsstoffen binnenkrijgt: de 

juiste bouwstoffen (eiwitten en essentiële vetzuren) samen met de benodigde 

micronutriënten (vitamines en mineralen). Eet dus eiwitrijk en gevarieerd 

voedsel en houd het binnen je BMR plus een 300 calorieën.  
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➢ Eet regelmatig lange(re) periodes niet 

Geef je spijsvertering, metabolisme en 

hormoonhuishouding even rust.  

Door langere periodes niet te eten doorbreek je de 

continue belasting van je spijsvertering. Dit heet ook 

wel intermitting fasten.  

Het idee is dat je in ongeveer 8 uur eet en dranken 

met voedingswaarde drinkt en 16 uur niets. Door 

die periode van niet eten krijgen je organen die een rol hebben in je spijs-

vertering een tijdje rust. Dit betekent voor verschillende organen ook tijd voor 

herstel. Sommige organen functioneren na een periode van rust ook alerter.  

 

Je alvleesklier geeft belangrijke hormonen af voor je vetopslag. Als je eet komen 

er voedingsstoffen in je bloed en stijgt de suikerspiegel. Als die boven een 

bepaalde grens komt geeft je alvleesklier insuline af in je bloed waardoor je 

energie gaat opslaan in je vetcellen. Als je suikerspiegel in je bloed te laag is 

geeft de alvleesklier glucagon af. Dan gaan de vetcellen over tot lipolyse 

(vetverbranding). Daardoor nemen je reservevoorraden met vet af. Als je dus de 

hele dag door eet komt er een continue stroom voedingsstoffen in je bloed en 

staat je insuline afgifte lang en veel aan.  

 

Als dat jaren zo doorgaat wordt je lichaam er minder gevoelig voor. Door 

periodes van rust in te bouwen voorkom je dat of doorbreek je die resistentie. 

Verschillende onderzoeken tonen aan dat intermitting fasting kan helpen om 

insuline-resistentie te verminderen. 

 

In de periode dat je niet eet zal je alvleesklier glucagon afgeven waardoor je 

lichaam energie gaat benutten uit je voorraden. Dit zijn glycogeen (kool-

hydratenopslag in je lever en spieren), eiwitten (dus je spieren) en je 

vetvoorraden.  
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Door je spieren regelmatig flink te laten werken (dus belasten tot ze echt pijn 

doen) zal je lichaam als laatste aanspraak maken op je eiwitreserve en vooral je 

vetvoorraad aanspreken.  

Dus krachttraining in alle vormen is belangrijk.  

➢ Durf je smaak te veranderen 

Je smaakvoorkeur is in een week of twee 

gewend aan nieuwe smaken.  

De meeste weerstand tegen voeding die je niet 

lekker vindt zit tussen je oren. 

Gevarieerd eten is heel belangrijk om alle 

benodigde voedingsstoffen regelmatig binnen te 

krijgen.  

Daarvoor kan het helpen nieuwe soorten 

groentes, fruit en vis te proberen. Van sommige 

producten is heel duidelijk dat die gezonde 

effecten hebben op je lichaam.  

Er zijn enorm veel onderzoeken over 

gepubliceerd en boeken over geschreven.  

Voeding die vaak naar boven komt als 

supergezond of power food zijn: 

- Avocado; groene groentes zoals: broccoli, 

spinazie, boerenkool en paksoi; knoflook, uien, tomaten  

- Fruit zoals: bessen en appels 

- Noten zoals: walnoten en amandelen 

- Verse vis zoals: wilde zalm en tonijn  

- Volle granen zoals: haver, spelt, boekweit en quinoa (eigenlijk een zaad)  

- Zaden zoals chia en gebroken lijnzaad 

- Peulvruchten en linzen  

- Groene thee. 
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Als je van deze producten weinig of zelden eet wil ik je uitdagen ze een voor een 

in je voeding op te nemen. En als de eerste kennismaking niet lekker is, zoek dan 

even naar andere bereidingswijzen en recepten.  

Enkele tips: 

- Zaden en noten kun je gemakkelijk toevoegen aan je yoghurts, kwark en 

smoothies. 

- Peulvruchten kun je gemakkelijk verwerken in stampotten, rijstgerechten 

of eten als bijgerecht, bijvoorbeeld met gefruite uien en knoflook. 

- Groene groentes kun je heerlijk verwerken in volkoren pastagerechten, 

eventueel zelfs met wilde zalm of witvis. 

- Volle granen kun je prima gebruiken voor pannenkoeken, mais- en 

groentekoekjes en allerlei omeletten – wel bakken in olijfolie. 

- Ook kun je af en toe eens een nieuw recept maken met dezelfde groenten 

om de variatie te vergroten. 

 

Het duurt ongeveer een week tot je bent gewend aan een nieuwe smaak. Veel 

mensen die ik begeleid heb, vertellen dat ze door meer puur natuur te eten de 

smaken steeds beter waarderen. Op termijn vinden ze de ‘junkfood’, als ze dit 

weer eens nemen, niet meer lekker. Regelmatig hoor ik uitspraken in de trant 

van: “Vroeger was ik dol op pizza en een oliebol. Nu denk ik na twee happen wat 

eet ik eigenlijk en waarom smaakt het niet?” 

Ga de uitdaging aan en leer te genieten van gezonde voeding. Je smaak 

verbetert er ook door. Bovendien gaat je lichaam zich geleidelijk aanpassen en 

zal je steeds vaker trek krijgen in bepaalde producten. “Ik had zo’n zin in 

sperzieboontjes. Gek hé, want vroeger at ik ze bijna nooit” Dit zijn tekenen dat je 

lichaam aangeeft waaraan het behoefte heeft. Dit zijn goede tekenen dat je echt 

gezonder aan het worden bent. 
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➢ Suiker is gif 

Ongemerkt eten we er heel gemakkelijk veel 

te veel van 

Vermijd het nemen van suiker in alle varianten. 

Koffie zonder suiker en thee zonder honing is 

misschien wat je gewend bent. Maar aan de 

smaak zonder de suikers ben je na een week 

gewend en daarna is de variant met suiker niet 

meer lekker.  

Zoek in alle recepten naar varianten met veel minder of zonder suiker. Dit geldt 

trouwens ook voor zout.  

Je smaak zal erdoor verbeteren en je proeft meer. Door je verbeterde smaak 

waardeer je de gezonde voeding ook beter. 

 

Suiker wordt aan heel veel bewerkte producten toegevoegd. Daarvoor gebruikt 

de industrie allerlei varianten. Een aantal varianten zijn gemakkelijk herkenbaar 

zoals: kandijsuiker, druivensuiker, vanillesuiker, invertsuiker en geleisuiker. 

Andere varianten zijn suikers in de vorm van stroop zoals: fructosestroop, 

melassesiroop, ahornsiroop en anderen. En dan zijn er nog varianten van suiker 

zonder dat die herkenbaar zijn, omdat suiker of stroop in de naam zit. Dit zijn 

onder andere: karamel, demerara, dextrose, galactose, glucose, kandij, lactose, 

maltose, melasse, rapadura, sacharose, sucrose, trehalose, turbinado. Het 

Diabetes fonds heeft een hele lijst op de website staan [deze link] 

 

Suiker consumeren heeft 2 grote nadelen: 

• Suiker is verslavend voor je lichaam 

• Suiker triggert je systeem om vet op te slaan 

  

Door suikers en alle varianten van geraffineerde koolhydraten te eten stijgt je 

bloedsuikerspiegel snel. Dat geeft je alvleesklier het signaal om insuline af te 

geven, waardoor je reserves gaat opslaan in je vetcellen.  

https://www.diabetesfonds.nl/minder-suiker/tips/hoe-suiker-herkennen
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De toevoer van suikers in je bloed door het eten van snel verteerbare suikers 

gaat snel. Je krijgt in korte tijd een hoge suikerpiek. Dus grijpt je alvleesklier 

krachtig in door veel insuline af te geven. Het gevolg, je bloedsuiker daalt ook 

snel. De suikers worden in de vetcellen omgebouwd naar vet (lipogenese) en 

worden opgeslagen.  

Door de hoge insuline afgifte schiet dit proces door en krijg je een lage 

bloedsuikerspiegel. Dat moet niet want je hersenen willen alleen suiker als 

brandstof. Dus geeft je lichaam het hongerhormoon ghreline af en daardoor heb 

je behoefte aan snelle energie en dat zijn – jawel - suikers. Zo houdt de 

suikerverslaving zichzelf in stand.  

 

En wat is de oplossing van deze verslaving? 

Simpel en lastig: afkicken. Gewoon niet meer eten. Geen geraffineerde suikers 

en geen producten met een hoog gehalte aan geraffineerde koolhydraten eten.  

 

Dus volledig over op de volkoren varianten van brood, pasta en rijst. En skip alle 

varianten van koekjes, snoep, chocolade, zoet broodbeleg, producten gebaseerd 

op geraffineerd meel (witte bloem en varianten), alle soorten vla, 

vruchtenyoghurt en pudding en alle overbewerkte producten. Ook alles 

frisdranken en fruitconcentraat sappen vallen hieronder.  

Hele paden van de supermarkt kun je tijdens het boodschappen doen overslaan. 

Bijna alles wat verpakkingen zit kun je skippen. Behalve groentes en waarom 

komkommers, paprika’s en aubergines per stuk verpakt zijn snap ik niet. Maar 

dat is een ander thema.  

 

Door geen snelle suiker te consumeren (zowel eten als drinken) zal je lichaam zal 

geleidelijk afkicken. Een voordeel hierbij is, dat geleidelijk ook je smaak 

genuanceerder wordt. En door de volkoren producten zakt je bloedsuiker na het 

eten minder snel en heb je langer geen hongergevoel.  

Het klinkt best ingrijpend maar na een of twee week ben je erdoor. Je smaak is 

dan echt veranderd, volgens mij verbeterd.  

En je hebt minder vaak honger. Hoe fijn!? 
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➢ Voorkom het eten van loze calorieën. 

Richt je op volwaardige, onbewerkte voeding 

Loze calorieën is mijn woord voor 

voedingsmiddelen die geen of nauwelijks 

voedingswaarde hebben en wel veel calorieën 

bevatten.  

De voedingswaarde van producten is hoog als ze 

veel bijdragen aan de behoeften van je lichaam. 

Dit betekent dat ze vezels, eiwit, vitaminen, 

mineralen of essentiële vetzuren bevatten.  

Zonder compleet te zijn, zijn producten met vooral ‘loze calorieën: kaas (alle 

soorten), koek en koekjes, chocolade, gebak, frisdranken, vruchtensappen. Het 

voedingscentrum raadt ook alle varianten van bewerkt vlees af, dus worsten en 

vleeswaren. 

Als je veel producten in de categorie loze calorieën is er werk aan de winkel. Ik 

raad je aan om elke week (of elke 2 weken) een groep te elimineren uit je 

voeding. Gooi ze weg en koop ze niet meer. Bedenk voor jezelf vervangers die 

wel gezond zijn en voor jou geschikt zijn. Het voedingscentrum biedt op haar 

website een reeks eetwissels aan. Zelf kun je dit ook toepassen. 

Bijvoorbeeld: vanaf nu eet ik geen snoepjes meer, als ik in de auto zin heb in 

snoep, zorg ik dat ik fruit of snacktomaatjes bij me heb. Zo pas je geleidelijk je 

voeding aan en word je gezonder.  

Als je het kunt opbrengen – of als er een zwaarwegende reden voor is – kun je 

het ook in één grote verandering doen. Dit is een stuk lastiger en het is dan 

belangrijk dat je huisgenoten ook meedoen.  

Door minder loze calorieën te eten krijg je minder slechte producten binnen. 

Ook zal je smaak geleidelijk veranderen en waardeer je gezonde voeding meer.  
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➢ Eet geen dingen die je niet begrijpt 

Een etiket met veel vreemde woorden bij de 

ingredienten is waarschijnlijk ongezond.  

En als op het etiket iets staat dat te mooi is om 

waar te zijn, is dat het waarschijnlijk ook. 

Wanneer er op een verpakking bij de 

ingrediënten woorden staan die je niet begrijpt 

is de kans groot dat dit ook niet gezond is.  

Als producten vol zitten met additieven is dit 

vaak nodig voor de houdbaarheid, de smaak of het uiterlijk.  

 

Dit is vaak wat we noemen ‘overprocessed food’. Er is veel onderzoek gedaan 

naar de veiligheid van allerlei additieven. Voor die industrie is dit belangrijk om 

een veilige doses te bepalen, waarbij de gezondheidsrisico’s aanvaardbaar zijn. 

Je begrijpt wel dat er weinig additieven zijn die gezondheid bevorderend zijn. 

Uitzondering hierop zijn bewust toegevoegde vitaminen. Daar maakt de 

industrie ook handig gebruik van met kreten op de verpakking als ‘met extra 

toegevoegde vitaminen’. Dat wekt de schijn dat een product gezond is en 

maskeert de aandacht voor de rits ongezonde additieven die is toegevoegd.  
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➢ Eet voldoende vezels 

Minimaal 30 à 40 gram per dag is het advies en de 

meeste Nederlanders eten dat niet. De gevolgen…  

Voedingsvezel is de verzamelnaam voor 

onverteerbare of maar voor een klein deel 

verteerbare bestanddelen die voorkomen in 

plantaardige voedingsmiddelen. Verschillende 

gewassen leveren verschillende typen vezels met 

andere eigenschappen.  

Voedingsvezels zijn belangrijk voor een gezonde 

spijsvertering. Vezels worden niet verteerd in de dunne darm en daardoor kan 

de darm met peristaltische bewegingen de inhoud doorschuiven tijdens de 

vertering. Bepaalde typen vezels nemen relatief veel water op. Zo wordt het 

volume van de ontlasting vergroot en wordt de ontlasting zachter. Het grotere 

volume prikkelt de darm, waardoor de darmbewegingen toenemen en de 

passagesnelheid van de ontlasting door de darm beter wordt. Sommige soorten 

voedingsvezels worden verteerd door bacteriën die in de dikke darm leven. De 

stoffen die daarbij vrijkomen zijn belangrijk voor een goede functie en stoelgang. 

De vrijgekomen stoffen dienen als voedsel voor ‘goede’ bacteriën in de darm. 

Daarmee leveren ze een bijdrage aan een goede afweer, want deze bacteriën 

zorgen ervoor dat ziekteverwekkers geen kans krijgen. 

De Gezondheidsraad en het Nederlandse Voedingscentrum adviseren voor 

volwassenen om zo’n 30 tot 40 gram voedingsvezels per dag binnen te krijgen. 

Eigenlijk is de norm 14 gram vezel per 1000 kilocalorieën. Vandaar de range van 

30 tot 40 gram. Helaas consumeert maar een klein deel van de Nederlanders 

voldoende vezels. Gemiddeld krijgt een volwassene in Nederland slechts 20 

gram vezels per dag binnen.  

Het is niet verwonderlijk dat er veel mensen zijn met geïrriteerde darmen, 

onregelmatige stoelgang en obstipatie klachten. Onderzoeken tonen aan dat 

voldoende vezels het risico verminderen op hart- en vaatziekten, beroertes, 

diabetes type 2 en darmkankers. Wie genoeg vezels eet, verkleint het risico op 
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deze genoemde aandoeningen met 15-30%, volgens de Maag, lever, darm 

Stichting.  

 

Voedingsvezels dragen ook bij aan een verzadigd gevoel door en na het eten. 

Het verzadigend gevoel van vezels wordt veroorzaakt door de tijd dat het 

vezelrijke voedsel in de maag blijft. Maar ook de lagere eetsnelheid, de smaak en 

het mondgevoel zorgen voor het volle gevoel. 

Grappig weetje. In een publicatie van onderzoekers van de Wageningen 

University wordt het volle gevoel dat veroorzaakt wordt door het eten van iets 

met vezel op een relatief lege maag 'phantom fullness' genoemd.  

Hoe handig is dat? Een vezelrijk en laagcalorisch ontbijt past dus prima bij 

afvallen.  

 

Vezels zitten veel in: 

• Volkorenproducten zoals volkorenbrood, volkorenpasta en zilvervliesrijst 

• Groentes en Fruit 

• Peulvruchten zoals: bruine en zwarte bonen, kikkererwten en linzen 

• Noten, zaden en quinoa 

 

Voedingsvezels zijn te koop in allerlei varianten zoals: tarwezemelen, 

haverzemelen, tarwekiemen, havermout, psylliumvezels en tarwegras. En 

gebroken lijnzaad bevat ook veel vezels. Deze vezelvarianten kun je heel 

makkelijk toevoegen aan allerlei maaltijden, shakes, smoothies, yoghurt, kwark 

en overnight ontbijten en tussendoortjes. 
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➢ Eet veel groentes, peulvruchten en fruit voor de fyto-

oestrogenen 

Voldoende bronnen van fyto-oestrogenen eten 

verlaagt de kans op gezondheidsrisico’s en het 

ontstaan van welvaartsziekten. 

Fyto-oestrogenen zaten in ruime mate in onze 

oorspronkelijk voeding met onbespoten groente, 

fruit, wortels, knollen, zaden, bessen. Bewerking 

van voeding en het gebruik van gewas-

beschermingsmiddelen leiden tot een lager gehalte 

fyto-oestrogenen. Eet daarom veel volwaardige 

voeding zoals verse groentes, peulvruchten en fruit.  

Fyto-oestrogenen zijn plantaardige stoffen die lijken op ons hormoon 

oestrogeen. Ons lichaam reageert er op een vergelijkbare manier op als op eigen 

oestrogeen. Fyto-oestrogenen zorgen voor balans in je hormoonhuishouding. En 

ze werken als antioxidant en neutraliseren schadelijke vrije radicalen. Tot de 

positieve effecten van fyto-oestrogenen horen: minder risico op hartziekten, 

betere botgezondheid, verminderde overgangsklachten, lager risico op sommige 

vormen van kanker. 

Je kunt je inname van fyto-oestrogenen verhogen door bijvoorbeeld: 

• Dagelijks 1 à 2 eetlepels lijnzaad en tarwekiemen toe te voegen aan je 

smoothies, muesli of havermout. Ook goed voor je consumptie van vezels. 

• 2 tot 3 keer per week soja, of andere peulvruchten te eten. 

• Dagelijks verschillende soorten fruit te eten zoals aardbeien, cranberries 

en appels.  
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➢ Eet voldoende eiwitten – en zeker niet te veel 

Varieer in je eiwitbronnen, en neem zowel 

dierlijke als plantaardig eiwitrijke producten. 

Eiwitten, ook wel proteïnen genoemd, zijn een 

macronutriënt die je lichaam nodig heeft als 

bouwstof voor het herstel van cellen.  

Goede bronnen van eiwitten zijn er in dierlijke 

en plantaardige vormen. 

 

Voor normale mensen is 1 à 1,2 gram eiwit per 

kg lichaamsgewicht per dag voldoende. Alleen topsporters en bodybuilders 

kunnen iets meer nodig hebben. Deze vuistregel gaat uit van een normale 

lichaamsbouw – als je erg veel vetweefsel hebt zal 0,8 gram per kilo 

lichaamsgewicht voldoende zijn. Als je erg mager en atletisch bent zal het eerder 

1,2 zijn.  

 

Eiwitten zijn bouwstoffen die nodig zijn voor herstel van alle lichaamscellen. 

Spiervezels zijn eiwitketens, dus voor spierherstel zijn veel eiwitten nodig. 

Eiwitten bestaan uit aminozuren. Er zijn 20 verschillende aminozuren. Sommige 

aminozuren kan het lichaam zelf maken uit andere aminozuren. Een 8-tal niet en 

dat noemen we daarom de essentiële aminozuren. De eiwitkwaliteit van voeding 

wordt bepaald door het gehalte en de verhouding van de aminozuren. Dierlijke 

voeding – dus spierweefsel van een dier – heeft een hoge eiwitkwaliteit. Door 

eiwitten uit verschillende plantaardige bronnen te mengen neemt de 

eiwitkwaliteit toe. Een voorbeeld zijn granen met peulvruchten. De Azteken 

wisten dit al en de eenvoudigste vorm van Gallo Pinto is rijst met zwarte bonen 

en in veel zuid Amerikaanse landen zijn er varianten van als traditioneel recept.  

• Let op; je lichaam kan per keer ongeveer 20 gram eiwit verwerken. Van shakes met 

eetlepels eiwitpoeder neem je max 20 gram eiwit op. Vlees en vis bevat 20 tot 30 % 

eiwit – een grotere portie dan 100 gram is dus onnodig voor je eiwitinname. In de 

groentes en granen die ook op je bord liggen zitten ook eiwitten dus eet porties vlees 

en vis van rond de 80 gram.     
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➢ Doe aan krachttraining; en doe het goed! 

Om effectief te trainen dien je de spieren of je 

cardiorespiratoire systeem te pushen. Dus 

trainen in de verzuring en (bijna) tot spierfalen.  

Weet je niet hoe? Doe een paar trainingen bij 

een gecertificeerde personal trainer.  

Je spierweefsel is een energieverbrander. Het 

kost energie om je spierweefsel in stand te 

houden en tijdens actie verbranden je spieren 

energie.  

Bovendien wil je voorkomen dat je met afvallen je lichaam de benodigde 

eiwitten uit je spierweefsel haalt. Dit doe je door je spieren te gebruiken en door 

voldoende eiwitten te eten. Krachttraining is hiervoor heel belangrijk.  

En daarbij zijn een aantal zaken belangrijk. 

Mijn tips: 

• Leer de oefeningen goed uit te voeren voor je zwaarder gaat trainen. 

• Leer te voelen hoe je werkende spierpijn gaat doen. 

Andere pijnen horen niet bij de training en geven risico’s op blessures. 

• Zorg voor een goede warming up – essentieel voor je gewrichten, hart, 

ademhaling en bloedsomloop.  

• Doe na de warming up oefeningen voor core – buik, billen, rug 

Mijn favorieten: russian twist, superman, X planks, leg raises variëren, 

knipmes (V crunch) 

• Doe de oefening tot je spieren branden – tot de grens van spierfalen. 

 

• Doe veel oefeningen voor spierketens en geen (weinig) oefeningen 

voor geïsoleerde spieren (tenzij die moeten revalideren). In de fitness 

wereld heten ze samengestelde ook wel “compound” oefeningen. 

Denk aan: squat, lunges, deadlifts, opdrukken, optrekken, row, 

schouder press en dips. Doe ze geconcentreerd en met humor. 

•  

Binnenkort: het ByOscar eBoek over Bewegen en effectief trainen.  
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De lijst met inzichten en tips  
Verbeter je voeding en eetgewoontes 

Doe het en wordt gezonder 

En verklein je risico op welvaartsziekten. 

➢ Maak je doelen concreet 

➢ Gebruik je verbeelding 

➢ Ontstress 

➢ Hou vol – pak na elke misser de draad weer op 

➢ Kies andere beloningen 

➢ Bepaal je energiebalans 

➢ Eet regelmatig lange(re) periodes niet 

➢ Durf je smaak te veranderen 

➢ Suiker is gif 

➢ Voorkom het eten van loze calorieën. 

➢ Eet geen dingen die je niet begrijpt 

➢ Eet voldoende vezels 

➢ Eet veel groentes, peulvruchten en fruit voor de fyto-oestrogenen 

➢ Eet voldoende eiwitten – en zeker niet te veel 

➢ Doe aan krachttraining; en doe het goed! 

De lijst met inzichten en tips 
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Bronnen van informatie waarop ik mij baseer. 

Boeken 

• Human Nutrition and dietetics, Prof Passmore and Dr. Eastwood, 1986 

• Vet belangrijk, Dr. M Boon en Dr. L van Rossum, 7e druk 2020 

• Hoe word ik een super vetverbrander, M de Vries, 2018 

• Eetgeluk, Dr. M Rossie, 2020 

• Energy & Vegan, A. Gershberg, 2020 

• Praktisch handboek Sportvoeding, A. Bean NL versie 2020 

• Elementaire trainingsleer en trainingsmethoden, T. Kloosterboer, herziene ed, 2010 

• Opleiding fitness trainer B, NLactief, 2019 

• Trainen met de Hartslagmeter, P. van den Bosch, 2013 

• Leefstijl coaching, M. Bijlma en M. Lak, 2012 

• Coachen met Lef, A. Bakker J Halmans, 2014 

• #Mindset of a Boss, R. Elan, 2019 

• Oplossingsgericht coachen, I Kim-Berg en P. Szabó, 2013 

• Visionair leiderschap, RK Cooper, 2001 

• HOE-BOEK voor de Coach, J. Crasborn en E. Buis,  

• Bubishi the bible of Karate, P. McCarthy, 1996 

Websites 

• www.voedingscentrum.nl  

• www.//Wageningen Univercity & research//Onderszoeksresultaten  

• www.mlds.nl    Maag, lever, darm stichting 

• www.rivm.nl    Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

• www.diabetesfonds.nl   

• www.voedingenkankerinfo.nl  

• www.who.int     World Health Organization: WHO  

• www.cbs.nl    Centraal Bureau voor de Statistiek  

• www.orthokennis.nl   Stichting OrthoKennis - orthomoleculaire kennis 

• www.nlactief.nl    branchevereniging van erkende sportbedrijven 

• www.nederlandse-sportraad.nl  Nederlandse Sportraad 

• www.///gezondheid-en-preventie Rijksoverheid site preventieve gezondheid 

• www.ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport 
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http://www.orthokennis.nl/
http://www.nlactief.nl/
http://www.nederlandse-sportraad.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gezondheid-en-preventie
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