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INLEIDING 
 

SUIKER IS GEVAARLIJK 
Tenminste: in de hoeveelheden die de gemiddelde mens tegenwoordig eet en drinkt. 

Vergeleken met zo’n 100 jaar geleden is de toename van het suikergebruik ver5voudigd.  
 

Gemiddeld zo’n 50 kilo per jaar! Dat is bijna 1 kilo per week en omgerekend is dat meer 
dan 30 suikerklontjes per dag!  

 
En dat zie je o.a. terug in de enorme toename aan chronische ziekten, klachten, kwalen 

en overgewicht. Hier zijn wetenschappelijke onderzoeken naar gedaan en bewijzen 
voor, maar heb je deze informatie nodig? Kijk gewoon naar de dagelijkse praktijk. De 

toename van chronische ziekten en overgewicht is enorm! 
 

SUIKER IS LEKKER 
Evolutionair gezien zijn we geprogrammeerd om suiker lekker te vinden. Dat is nou 

eenmaal zo. Als je kijkt naar de ‘oermens’, onze voorouders die nog leefden als 
jagers/verzamelaars, die hadden niet zoveel zoet tot hun beschikking. Ze moesten het 
hebben van wat de natuur hun te bieden had. Vooral in de zomermaanden was er in de 

natuur zoet beschikbaar. In de vorm van fruit en honing. Dat was nog eens een traktatie!  
 

Als ze dat tegenkwamen aten ze er lekker veel van, want ze wisten ook: straks is het er 
niet meer. Ze moesten eten wat de natuur hun te bieden had. Soms was dat overvloedig, 

maar er was ook wel eens een dag dat er weinig eten was. Zo was het leven toen.  
 

Als baby krijg je vette, zoete (moeder)melk te drinken. Meestal gaat dit gepaard met 
warmte en veiligheid. Deze combinatie zit in ons oergeheugen gegrift. Zoet is lekker, 

veilig en geeft een goed gevoel. 
 

SUIKER IS VERSLAVEND 
Geen wonder dat je daar méér van wilt! Er gebeurt immers van alles in je brein als je zoet 
binnenkrijgt. Allerlei mechanismes treden in werking. Het gevaar, dat een overdaad aan 

suiker op den duur oplevert, dát registreert je oerbrein niet. Die weet alleen maar dat 
het NU lekker is en NU een goed gevoel geeft. En wie weet, is het er morgen wel niet 

meer. Zo zit ons brein/lichaam nu eenmaal nog steeds in elkaar. Net als bij de 
jagers/verzamelaars. Het is een instinct dat je steeds weer naar suiker/zoet doet 

verlangen. Lichamelijk is het verklaarbaar doordat er stofjes vrijkomen (dopamine en 
serotonine) die je een goed gevoel geven en doen verlangen naar méér. Net als bij 

diverse andere verslavingen is ook suiker verslavend.  

http://www.bewusterengezonder.nl/
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HOE KUN JE NU VEILIG OMGAAN MET SUIKER? 
De vraag rijst nu natuurlijk: is er een veilige en gezonde manier om met suiker om te 

gaan? Als je het voorgaande leest, lijkt het misschien of het een onbegonnen zaak is.  Als 
de drang en behoefte aan zoet en suiker zó diep ingeprogrammeerd zit in ons oerbrein, 

hoe kun je hier dan weerstand aan bieden? Dat is een goede vraag om te stellen! En 
gelukkig zijn er manieren voor. Als je wilt. Daar begint het mee: met jouw besluit om er 

weerstand aan te willen bieden en op zoek te gaan naar een oplossing hiervoor. 
 

WAT IS JOUW WAAROM? 
De aller-, aller-, állereerste vraag die je jezelf kunt stellen is: waaróm wil je van de 

verslavende invloed van suiker afkomen? Op welke manier heb je er nu last van? Wat zijn 
voor jou de negatieve effecten van suiker? Waar word je in belemmerd? En vervolgens: 
hoe denk en verwacht je dat je leven er uit zal zien als je bevrijd zult zijn van de invloed 
van suiker? Hoe wil jij je voelen? Wat verandert er in je leven als je suiker weer als een 

incidentele traktatie gaat zien en beleven?  
 

Het is goed om hier éérst eens over nadenken en, nog beter, het voor jezelf op te 
schrijven. Dan ben je er bewuster mee bezig en wordt het tastbaar voor je. Neem er 

rustig de tijd voor en als je wilt, kun je je gedachten met me delen. Je krijgt altijd een 
reactie van me! 

 

7 PRAKTISCHE MANIEREN OM VEILIG OM TE GAAN MET SUIKER 
Hierna ga ik je 7 praktische manieren vertellen om op een veilige manier om te gaan met 

suiker. Deze manieren komen écht uit de praktijk en hebben daar bewezen dat ze 

werken. Lees ze aandachtig door en pas ze toe. Vooral dat laatste is belangrijk. Met 

alleen lezen kom je er niet. Je moet het gaan DOEN! In de praktijk brengen. Anders 

werkt het niet. Heel veel succes en gezondheid gewenst. 

 

 

Hanneke 

  

http://www.bewusterengezonder.nl/
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MANIER ÉÉN 
 

NATUURLIJK EN ONBEWERKT ETEN 
 
 

 
 
 

JAGER/VERZAMELAAR 
Denk even terug aan de jager/verzamelaar uit de oertijd. Dit is weliswaar best lang 

geleden, maar je lichaam is in al die jaren, qua functie en werkzaamheid, níet echt veel 
veranderd! Dat betekent dat het nog steeds het beste functioneert met voeding die een 

natuurlijke oorsprong heeft en zo min mogelijk bewerkt is. 
 

HERKENNEN VAN VOEDING 
Als je dan nagaat hoe veel voeding er tegenwoordig uit ziet, dan zijn er veel verschillen. 

Stel je eens voor dat deze oermens of misschien zelfs jouw opa/oma NU in onze 
supermarkt hun boodschappen zouden moeten doen, wat zou voor hen nog herkenbaar 

zijn als voeding? 
 

Loop de route in de supermarkt eens in gedachten met me mee. Vaak kom je als eerste 
de GROENTE- EN FRUITAFDELING tegen. Dat is bekend! Dat komt uit de natuur. Lekker 

veel kleur en variatie. Prima dus.  
 

Maar dan… Brood? Crackers? Beleg? Vleeswaren? Melk? Zuivel met smaakjes? 
Smeerkazen? Frisdranken? Sappen? Sauzen? Chips? Kant-en-klaar maaltijden? 

Kruidenmixen? Bier? Wijn? Chocolade? Snoep? Koek? Gebak? IJs? Frites? Frikandellen?  
Pizza? Zouden ze hier ook maar iets van herkennen?  
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PROBLEMEN 
Hiermee wil ik alleen maar aangeven hoe ver onze huidige voeding is afgedwaald van de 

BASIS van ‘natuurlijk en onbewerkt’. Veel producten bevatten verborgen suikers of 
hebben in je lijf hetzelfde effect als suiker. We leven echter in een andere tijd en je mag 

zéker (met mate) genieten van deze lekkernijen die nou eenmaal bij onze moderne 
ontwikkeling horen. De kunst is om, als je hier problemen van ondervindt, je ervan 

bewust te worden wát je eigenlijk allemaal eet en drinkt, hoe veel je hiervan neemt en 
wat dit met je doet.  

 
Als je besluit om terug te gaan naar meer ‘natuurlijk en onbewerkt’ kan dit best een 

grote verandering zijn. Je bent opgegroeid met bepaalde gewoontes en opvattingen op 
het gebied van voeding. Je dacht dat je ‘best goed’ bezig was eigenlijk. Nu ben je op 

zoek naar iets anders. Omdat je je niet gezond voelt en/of overgewicht hebt en je beseft 
dat je voedingsgewoontes hier wel eens mee te maken kunnen hebben.  

 

ETIKETTEN LEZEN 
Een goede start in de praktijk is om etiketten te gaan lezen van de producten die je in je 
boodschappenmandje stopt. Begin dan altijd bij de ingrediëntenlijst! Hier lees je wat er 
allemaal in het product zit. Wat er als eerste genoemd staat, daarvan zit er het meeste 

in. Ze staan genoemd op volgorde van hoeveelheid.  
 

Als je het etiket niet goed kunt lezen, kun je het ook via een app opzoeken, bijvoorbeeld 
DEZE. Of zoek het later thuis op via je laptop of computer. LET OP: fabrikanten worden 

steeds slimmer en handiger om de ingrediënten onder zo onschuldig mogelijke 
benamingen weer te geven. Suiker heeft bijvoorbeeld0 meer dan 60 schuilnamen! E-
nummers worden onder hun stofnaam genoemd, waarvan je misschien niet weet wat 

het is. Wil je meer weten over E-nummers, dan is DEZE app een aanrader. 
 

Een handige vuistregel om aan te houden is deze: als een product meer dan 5 
ingrediënten bevat, staat het redelijk ver af van de norm ‘natuurlijk en onbewerkt’. Hoe 

meer je van dat soort producten eet, hoe groter de kans op problemen voor je 
gezondheid. 

 

RECEPTEN 
Wat moet je dan gaan eten en drinken? Dat is de grote vraag! Hoe kun je toch lekker 
eten en drinken zodat het ook nog eens goed is voor je gezondheid en je geen zorgen 

meer hoeft te hebben over je gewicht? Dat is de vraag die veel mensen hebben.  
 

Gelukkig is dit in de praktijk echt mogelijk! Er zijn echt ontelbaar veel recepten die aan 
de eisen van ´natuurlijk en onbewerkt´ voldoen én die ontzettend lekker en voedzaam 

zijn. Gewoon met producten die in de supermarkt verkrijgbaar zijn! 
 

VOORBEELDRECEPTEN ZIJN ALS BIJLAGE TOEGEVOEGD EN OOK OP MIJN WEBSITE 
KUN JE ER VERSCHILLENDE VINDEN  

http://www.bewusterengezonder.nl/
https://foodsciffer.org/
https://enummers-app.nl/
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MANIER TWEE 
 

SUIKER EN SNELLE KOOLHYDRATEN BEPERKEN 

 
 

SUIKER 
Suiker is vaak als zodanig nog wel herkenbaar. Het meest bekend is de witte suiker. 
Eigenlijk is de oorsprong van deze suiker wél natuurlijk (suikerbiet) maar door een 

uitgebreid proces in de fabriek zijn alle natuurlijke stoffen er uit gehaald en blijft er alleen 
een wit goedje, zonder nuttige voedingswaarde, met een zoete smaak over. 

 
Dan heb je vele andere, minder bewerkte, soorten suiker. Die bevatten weliswaar nog 

íets van mineralen maar in je lichaam heeft het hetzelfde effect als witte suiker. 
Waarover zometeen nog iets meer informatie. 

 

SNELLE KOOLHYDRATEN 
In de groep ‘snelle koolhydraten’ zitten producten die je bloedsuikerspiegel razendsnel 

laten stijgen. Net als suiker (suiker is namelijk óók een koolhydraat). Denk aan 
tarwebrood, witte rijst, pasta, maïs en aardappelen. Verder vallen hier alle vormen van 

snoep, koek, gebak, pizza en patat onder. 
 

BLOEDSUIKERSPIEGEL 
Bij al deze producten gaat het om het effect dat ze hebben op je bloedsuikerspiegel. Hoe 
sneller het koolhydraat opgenomen wordt in je bloed, hoe meer pieken en dalen je zult 

hebben in je bloedsuikerspiegel. Deze pieken en dalen putten je uit! Je merkt dit doordat 
je de hele dag door het gevoel hebt dat je iets moet eten om op de been te blijven. Je 

humeur en concentratievermogen lijden hieronder en hoe langer dit doorgaat, hoe meer 
vervelende effecten je kunt gaan ervaren. Lees ook dit BLOG Er eens op na. 

 
  

http://www.bewusterengezonder.nl/
https://bewusterengezonder.nl/bloedsuikerspiegel-in-balans/
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GEZONDHEIDSKLACHTEN 
Denk maar aan hoofdpijn, altijd moe, slecht slapen, huidproblemen, ontstekingen of 
buik- en darmklachten. Dit is het begin. De ernstiger problemen zijn een verhoogde 

kans op diabetes type 2, hart- en vaataandoeningen, fors overgewicht, 
gewrichtsklachten, reumatische klachten en nog veel meer.  

 

WAT TE DOEN? 
Mijn praktische tip in dit geval zou kunnen zijn: beperk de inname van suiker en snelle 
koolhydraten. Toch blijkt dit in de praktijk niet zo eenvoudig te zijn voor veel mensen. 

Hoe komt dit toch? Dat heeft enerzijds te maken met dat verslavende effect, waar ik het 
in de inleiding al over had, maar het komt ook doordat mensen niet meer weten wat ze 
dan wél kunnen eten. (daarom heb ik wat recepten bijgevoegd in de bijlage). Verder is het 

ook nog eens zo dat iedereen weer anders is en het effect van deze producten ook 
verschilt per persoon.  

 

PRAKTISCH 
Neem je eigen voedingsgewoontes eens goed onder de loep. Houd een paar dagen een 

voedingsdagboek bij. Echt nauwkeurig met hoeveelheden en tijdstippen. Helemaal 
mooi zou zijn als je erbij vermeldt hoe je je voelt op het moment dat je iets eet of drinkt. 

Heb je dan echt trek? Neem je iets omdat het tijd is? Uit gewoonte? Om iemand een 
plezier te doen? Uit verveling? Stuur het voedingsdagboek naar me op en je krijgt 

éénmalig gratis advies van me (omdat je interesse hebt getoond door dit Eboek aan te 
vragen). Zomaar een cadeautje voor je en omdat ik dat leuk vind. 

 

MOGELIJKHEDEN 
Als je wilt ‘afkicken’ van suiker en snelle koolhydraten (want daar komt het in de praktijk 
wel op neer) dan heb je een aantal mogelijkheden: SNEL of LANGZAAM en hierbij kun 
je dan óók nog kiezen om dit ALLEEN of SAMEN te doen. Welke keuze ga jij maken? 

Neem gerust contact (hanneke@bewusterengezonder.nl) met me op om te bespreken op 
welke manier ik iets voor je kan betekenen! 

  

http://www.bewusterengezonder.nl/
mailto:hanneke@bewusterengezonder.nl
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MANIER DRIE 
 

COMPLEXE KOOLHYDRATEN + VARIATIE 
 

 
 
 

GROENTE EN FRUIT 
Natuurlijk horen groente en fruit bij een gezond voedingspatroon! Ook al vallen de 

producten in deze groep óók onder de koolhydraten, en worden ze uiteindelijk omgezet 
in suiker, ze zijn toch echt van een heel andere categorie dan de hiervóór genoemde 

groep en zeker veilig! Dat ga ik uitleggen. De koolhydraten in groente en fruit zijn 
complex omdat ze zijn verpakt in vezels. Zie het als een cadeautje dat stevig verpakt zit 
in vele lagen pakpapier en soms nog plakband erbij zodat het nóg wat moeilijker open te 
maken is. Zo werken de vezels. Voordat je lichaam de koolhydraten uit groente en fruit 
op kan nemen als suiker, moet er éérst stevige arbeid verricht worden. Dit kost energie. 

Verder bevatten groente en fruit nog héél veel andere waardevolle voedingsstoffen 
zoals vitamines, mineralen en honderden andere stofjes die allemaal hun eigen functie 

en bijdrage voor je gezondheid hebben.  
 

VARIATIE 
Hoe meer je varieert met je voeding, hoe groter de kans is dat je veel van die 

waardevolle voedingsstoffen binnenkrijgt. Als je naar bovenstaande afbeelding kijkt, 
wordt je toch vanzelf vrolijk? Ik wel! En je lichaam zal je er voor belonen. Zodra je veel 

verschillende soorten producten eet, krijg je een heel scala aan natuurlijke vitamines en 
mineralen binnen. Ook bevatten groente en fruit eiwitten en gezonde vetten die ervoor 

zorgen dat je behoefte aan ongezonde suikers zullen verminderen.  
 

  

http://www.bewusterengezonder.nl/
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ZUIVEL EN GRANEN 
Graag wil ik een extra toelichting geven op de groep van zuivel en granen. Dit zijn 

relatief nieuwe producten als je kijkt naar de voedingsgewoontes van de 
jagers/verzamelaars. Zij konden het prima redden zónder deze producten. Wist je 

bijvoorbeeld dat de mens het enige zoogdier is die de melk van een ander zoogdier 
drinkt? En ook lang niet in alle landen op de wereld gebeurt dit! De grote hoeveelheid 

granen (vooral tarwe) die veel Nederlanders eten, zorgen bij veel mensen voor klachten. 
Van deze groepen heb je echt niet zoveel nodig als soms beweerd wordt! Mijn advies is 

dan ook: wees hier matig mee. Als je zuivel eet of drinkt, neem dan de zure variant. 
Hieruit is de lactose/melksuiker (=óók suiker) grotendeels weg gefermenteerd. Wil je 

tóch granen eten, probeer dan in elk geval tarwe te vermijden, zéker als je 
gezondheidsklachten hebt. Hier valt natuurlijk nog veel meer over te vertellen. Dat komt 

aan bod als je voor persoonlijke begeleiding kiest.  
 

 
PRAKTISCH 

Hoe kun je nu in de praktijk zorgen voor veel variatie? Daar is een handige methode 
voor: wat je vandaag eet, eet je de komende 2 dagen niet! Simpel hè?! Ga het maar 

eens proberen. Let er ook op dat je veel verschillende kleuren op je bord hebt. Dan zorg 
je goed voor jezelf en je behoefte aan ongezonde suiker zal verminderen. 

 
Verder zou je eens bij kunnen houden in een overzicht hoeveel verschillende producten 

je in 30 dagen eet. Schrijf het maar eens op en ga afvinken. Dat maakt het voor jezelf 
inzichtelijk of je genoeg varieert.  

 
Enne… je weet het hè?: het werkt alleen maar als je het ook echt gaat DOEN! 

  

http://www.bewusterengezonder.nl/
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MANIER VIER 
 

WATER 
 

 
 
 

LOGISCHE KEUZE 
Als je telkens weer de voedingsgewoontes van de jagers/verzamelaars als uitgangspunt 

neemt en de vaak uitmuntende gezondheid en conditie van die groep mensen, dan is het 
een logische keuze om vooral water te drinken. Iets anders was er toen niet! En je 

lichaam heeft ook niets anders nodig.  
 

FUNCTIE 
Je lichaam bestaat (idealiter) voor zo’n 70% uit water. Alle cellen bevatten water en 

water is betrokken bij onnoemelijk veel processen. Bijvoorbeeld bij het transporteren 
van voedingsstoffen en afvalstoffen. Het is een oplosmiddel en heeft een temperatuur 
regulerende functie. Zonder voldoende water overleef je niet lang. Soms denk je dat je 
trek hebt (in suiker) terwijl je dorst hebt! Neem bij een trekgevoel eens een groot glas 

water en grote kans dat het gevoel verdwijnt.  
 

ALLEEN WATER DRINKEN DAN? 
Moet je dan terug naar alleen maar water drinken dan? Dat wordt vaak toch wel saai 
gevonden! Ten eerste ‘moet’ je niets. Het gaat erom dat je snapt hoe je lichaam het 

meest optimaal werkt en wat de effecten op je gezondheid kunnen zijn als je hier hiervan 
afwijkt. Naast water is bijvoorbeeld groene thee ook erg goed voor je. Eigenlijk zijn alle 
andere dranken min of meer ‘vervuild water’. Besef dat hoe meer je dáárvan drinkt, hoe 
meer werk je lichaam heeft om die vervuiling weg te werken. Het hangt natuurlijk ook af 

van de hoevéélheid van die ‘vervuilde’ dranken die je neemt.  
 

AFBOUWEN 
Een praktische manier om steeds meer water te gaan drinken is om de andere dranken 
af te gaan bouwen. Je kunt ze ook steeds iets meer gaan verdunnen met water. Als je 

deze keuze maakt, sta hier dan volledig achter! Weet waarvoor je het doet en wat je er 
uiteindelijk mee wilt bereiken: een betere gezondheid! 

  

http://www.bewusterengezonder.nl/
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MANIER VIJF 
 

EIWITTEN EN VETTEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
EIWITTEN EN VETTEN 

Eiwitten zijn de bouwstenen van onze lichaamscellen. Vetten zijn onze oorspronkelijke 
energieleveranciers. Veel mensen eten véél te weinig eiwitten en dan ook nog eens de 

minst gezonde soort. Over vetten zijn veel misverstanden de wereld in gekomen, 
waardoor veel mensen hier bang voor zijn geworden. Ik ga kort toelichten waar je op 

kunt letten als je het beste voor je gezondheid wilt. 
 

EIWITTEN 
Je lichaam kan een aantal eiwitten zelf aanmaken (uit aminozuren) en er zijn 9 

aminozuren die je uit je voeding binnen moet zien te krijgen. Dat worden de essentiële 
aminozuren genoemd. Deze kunnen zowel plantaardig als dierlijk zijn. De meeste 

plantaardige voedingsmiddelen zul je moeten combineren om alle 9 soorten binnen te 
krijgen, de dierlijke producten zijn meestal volwaardig/compleet, zoals we dat noemen, 

die bevatten alle 9 aminozuren.  
 

Maar er is méér. We hebben lang niet zo véél dierlijke producten nodig als soms wel 
gedacht wordt. Denk nog even terug aan de jagers/verzamelaars. Hun voeding bestond 

in hoofdzaak uit groente, fruit, knollen, zaden en pitten. Ook vis en een ei was vrij 
makkelijk om aan te komen. Maar vlees? Dat was er echt niet elke dag! En áls ze vlees 

aten, kwam dat van een dier dat een goed leven had gehad met veel beweging en 
natúúrlijk voedsel gegeten had. Antibiotica kenden ze natuurlijk helemaal niet! Het vlees 

dat ze aten was van optimale kwaliteit en voedingswaarde.  
 

Heel wat anders dan veel (goedkoop) vlees tegenwoordig, dat afkomstig is van dieren 
die een miserabel leven en onvolwaardig voedsel hebben gehad. Het gevolg is dat dit 

hedendaagse vlees vol zit met stoffen die ontstekingsbevorderend werken in ons 
lichaam. Wil je meer weten over hoe dit zit, stuur me gerust een mail met je vraag! 

 
 

http://www.bewusterengezonder.nl/
mailto:hanneke@bewusterengezonder.nl
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VETTEN 
Ook over vetten zijn veel misverstanden. Vooral verzadigd vet heeft een slechte naam 

gekregen. Het zou slecht zijn voor hart en bloedvaten en zorgen voor een te hoog 
cholesterol. Dit alles berust op een (bewust) verkeerd geïnterpreteerd onderzoek. Wil je 
hier meer over lezen, neem eens een kijkje op de site van Juglen Zwaan (aHealthylife), 

hij bestudeert vele wetenschappelijke onderzoeken die over voeding en gezondheid 
gaan.  

 
Kijk weer naar onze voorouders, die aten wat de natuur hun te bieden had. Als iets van 

nature vet bevatte, dan werd het er niet uitgehaald 😉. Dat konden ze niet eens! De 
chronische ziekten en aandoeningen waar veel mensen nu aan lijden, bestonden toen 

niet.  
 

PRAKTISCH 
Ik kan hier een uitleg gaan geven over de verschillende soorten vetten, maar ik wil het 

graag praktisch houden. Waar moet je op letten en welke producten kun je veilig 
nemen? Daarom hieronder een rijtje met gezonde eiwit- en vetrijke producten die goed 

voor je zijn en die je nodig hebt in een evenwichtig voedingspatroon:  
 

 Biologisch vlees, wild, kip, vis (hoeft niet elke dag) 

 Eieren (code 0) 

 Noten, zaden, pitten 

 Avocado’s 

 Volvette, zure, zuivel (zonder smaakjes) 

 Roomboter (liefst ongezouten grasboter) 

 Olijfolie, kokosolie (extra vierge) 
 
 

Een handig hulpmiddel om per voedingsmiddel op te zoeken of het eiwitrijk is, is 
de voedingswaardetabel. Hier is ook een app van te downloaden. LET WEL OP: 
gebruik deze tabel NIET om calorieën te tellen! Als je gezond en volwaardig gaat 

eten, is het nooit nodig om calorieën te tellen. Het is de bedoeling om te gaan 
luisteren naar je eigen lichaam, te voelen of je genoeg gegeten hebt. Denk je dat 

de jagers/verzamelaars ook maar íets wisten over calorieën?  
 

Als je voldoende goede eiwitten en vetten eet, zul je langdurig verzadigd zijn 
en geen behoefte meer hebben aan tussendoortjes met suiker of snelle 

koolhydraten. De behoefte díe er misschien nog is, zit enkel ‘tussen je oren’. 
  

http://www.bewusterengezonder.nl/
https://www.voedingswaardetabel.nl/
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MANIER ZES 
 

SUPPLEMENTEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JA OF NEE? 

Over het nut van supplementen wordt heel verschillend gedacht. Aan de ene kant 
wordt er gezegd dat de voedingswaarde van onze voeding de laatste jaren enorm 
achteruit is gegaan, dus dat het wel noodzakelijk zou zijn om extra vitamines en 
mineralen te nemen. Aan de andere kant zijn er zó ontzettend veel soorten en 

kwaliteitsverschillen in supplementen, dat je niet meer weet wat nou een goede 
keus is.  

 
WAT ZIT ER IN ONZE VOEDING? 

Er is inderdaad onderzoek gedaan naar de voedingswaarde van groente en fruit. 
Deze is inderdaad achteruitgegaan. Toch kun je nog steeds voldoende en goede 

voedingsstoffen uit groente en fruit halen, ware het niet dat veel mensen nog niet 
eens aan de minimale norm van 200 gram per dag komen! Wil je volgens de 

gewoontes van onze voorouder, de jager/verzamelaar, eten, dan zul je toch al 
gauw op 400 tot 500 gram uitkomen. Zeg eens eerlijk: haal jij dat? Daarbij, 

behalve vitamines en mineralen bevatten groente en fruit natuurlijk nog 
ontzettend veel andere complexe stoffen, die vrijwel nooit in een supplement 

terug te vinden zijn, een uitzondering daargelaten!  
 

WELKE SUPPLEMENTEN? 
Als je voedingsgewoontes te weinig groente en fruit bevatten en als je 

gezondheidsproblemen en/of overgewicht ervaart, is het naar mijn mening zéker 
nuttig om, in elk geval tijdelijk, een aantal supplementen te gebruiken. Je kunt 

met een bepaalde basiscombinatie beginnen, van een uitstekende kwaliteit, 
gecombineerd met andere voedingsgewoontes en je zult merken dat de 

resultaten verbluffend kunnen zijn! 
 
 
 
 

http://www.bewusterengezonder.nl/
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FUNCTIE 
Een uitgekiende basis van supplementen ondersteunen je lichaam bij het 

ontgiften van afvalstoffen die zich in het vetweefsel bevinden. Je zult minder last 
hebben van de vervelende effecten van de ontgifting (ook wel afkickverschijnselen 

genoemd) op het moment dat je gezondere voedingsgewoontes aan leren.  
 

Verder worden tekorten aangevuld zodat het zelfherstellend vermogen van je 
lichaam weer zijn werk gaat doen. Met de juiste supplementen help je je lichaam 

hiermee. Zodra je steeds bewuster bezig bent met je gezondheid en je jouw lijf 
voldoende voedingsstoffen geeft, zal de behoefte aan suiker, zoetigheid en 

kunstmatig voedsel langzaam maar zeker verdwijnen! 
 

IN DE PRAKTIJK 
De basis waar ik mee werk is een uitgekiende combinatie van een multivitamine 

die zowel een dag- als nachtvariant heeft. Heel logisch, want je lichaam heeft 
overdag andere stoffen nodig dan ‘s nachts. Verder is een goede omega-3 

onontbeerlijk! Bijna iedereen heeft hier een tekort aan, wat dringend én blijvend 
aangevuld zou moeten worden. Verder zijn er zeker nog een aantal belangrijke 

supplementen waar vaak een tekort aan is. Omdat iedereen anders is kan ik daar 
het beste een advies over geven tijdens een persoonlijk consult. 

 
Wil je er een goede en complete BASIS? Kijk dan eens naar VITAILY 
supplementen. Hiermee maak je echt een super goede start! Met de 

kortingscode: bewusterengezonder ontvang je op elke bestelling € 7,50 korting.  
 

Natuurlijk ben je altijd vrij om je eigen keuze hierin te maken. Om je gezondheid 
te ondersteunen kan het echt nuttig zijn om hiervoor supplementen te gebruiken. 

Het herstel kan hiermee zó veel sneller gaan! Dat gun ik iedereen. 
  

http://www.bewusterengezonder.nl/
https://bewusterengezonder.nl/voedingssupplementen-2/
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MANIER ZEVEN 
 

SUIKER EN GEDRAG 
 

 
 

WAT DOET SUIKER IN JE BREIN? 
In de inleiding heb ik het al even gehad over een stofje dat aangemaakt wordt, als 
je suiker eet: dopamine. Dit is een beloningsstofje. Je voelt je goed, blij, tevreden 

en voldaan. Dit zit ingeprogrammeerd in ons brein en de reactie is volautomatisch! 
 

De vraag is nu: hoe kun je je (net zo) goed voelen zónder suiker? 
 

GEDRAGSVERANDERING 
Het antwoord is: éérst lichamelijk afkicken van de suiker (en andere stoffen die 

voor een kunstmatig goed gevoel zorgen) en dan het opnieuw aanleren van 
andere, gezonde(re) gewoontes die óók een goed gevoel geven. Er is geen 

snelle toverformule om dit voor elkaar te krijgen. Het vergt een bepaald 
bewustzijn en een zekere motivatie van jezelf. Het zal zéker de nodige inspanning 
en tijd vergen om tot een blijvende gedragsverandering te komen om veilig om 

te gaan met suiker. 
 

WAT GEEFT JOU PLEZIER? 
Iedereen wil zich goed voelen. Gezond, vol energie, blij, positief, voldaan en 

gelukkig. Daarom is het belangrijk dat je helder hebt voor jezelf waar jij blij van 
wordt. Wat geeft jou plezier? Hoe wil jij dat je leven er uit ziet? Wat is ervoor nodig 

om dit te bereiken? Zodra je besluit om geen of veel minder suiker te eten en 
drinken, is het ook belangrijk om over deze vragen na te denken. 

  

http://www.bewusterengezonder.nl/
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JA, MAAR… 
En dan begint het! Ja, maar… er is van alles aan de hand in mijn leven waar ik geen 

invloed op heb en waar ik het moeilijk mee heb. Dat kan variëren van ziektes en 
ongemakken bij jezelf, familie of vrienden tot allerlei andere omstandigheden die 

je het idee geven dat het moeilijk is om te kunnen genieten van het leven. Tóch 
geloof ik dat er áltijd IETS is waar je dankbaar voor kunt zijn en wat je een goed 

gevoel kan geven. Al is het maar in je gedachten. Want daar begint het. De 
omstandigheden zijn er en het enige dat jij er aan kunt doen is bepalen hoe jij 

reageert op die omstandigheden.  
 

VERWARRING EN FRUSTRATIE 
Om hiermee aan het werk te gaan kan het heel nuttig zijn om hierbij begeleiding 
te krijgen. Als je dit in je uppie probeert te veranderen loop je vaak vast. Je weet 

niet hoe of waar je moet beginnen. Er is een overvloed aan informatie over 
voeding waardoor het alleen maar verwarrender wordt. Je raakt gefrustreerd 

omdat niets lijkt te helpen. Ook al wéét je ongeveer hoe je gezonder kunt eten en 
drinken, het lukt maar niet om dit op de lange termijn vol te houden. Wanhopig 

word je ervan!  
 

KENNIS TOEPASSEN IN DE PRAKTIJK 
De enige oplossing is het toepassen van hele simpele BASIS regels. Als deze 

eenmaal in je systeem zitten, kun je daar mee gaan spelen en ontdekken wat voor 
jou werkt. Ik kan je helpen om die basisregels toe te passen. Hiervoor is het wel 
nodig dat je bereid bent om bepaalde oude gewoontes los te laten en nieuwe 

gewoontes gaat toepassen. Alleen zó ga je het positieve en gezonde effect voelen 
op lichamelijk én mentaal gebied. Wees ook geduldig, het hoeft niet allemaal in 1 

x te gebeuren! Je kunt stap voor stap veranderingen doorvoeren die voor jou 
haalbaar zijn en goed voelen. 

 
SUIKER, BREIN EN GEDRAG 

Inmiddels is het je vast duidelijk geworden dat suiker, brein en gedrag een 
enorme invloed op elkaar hebben. En als je dit op een positieve manier voor jezelf 
wilt veranderen, zal er iets moeten gebeuren. Ben je hier klaar voor? Wil jij áf van 

de verslavende invloed van suiker en weer gezonder, gelukkiger en energieker 
worden? Daar begint het mee en de eventuele overtollige kilo’s zullen als vanzelf 
verminderen. Begin met het aanpassen van je voedingsgewoontes, word je ervan 
bewust dat je hiermee een gezonde basis legt voor een mooie balans in je lijf en je 

leven.  
  

http://www.bewusterengezonder.nl/
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3 x SUIKERVRIJE ONTBIJTRECEPTEN 
 
Wafel* met gekruide avocadomousse en kiemen 
Neem 2-4 rijstwafels en besmeer ze met een beetje ongezouten grasboter. Prak 
een avocado fijn, evt. met wat olijfolie. Je kunt hier naar smaak (ongeraffineerd) 
zeezout en bijvoorbeeld kerrie doorheen doen. Ook kun je Herbamare gekruid 
zeezout gebruiken. Verder zijn de kant-en-klare kruidenmixen van Euroma heel 
erg lekker en hier kun je eindeloos mee variëren. Begin met een theelepeltje en 
proef of het naar je zin is. Beleg de mousse lekker ruim met kiemmix of alfalfa. 
Neem er nog een stuk fruit bij en je maaltijd is compleet! 
*Bijvoorbeeld wafels Zonnatura (Rijst, Spelt, Boekweit). Ook een cracker van het 
merk Fjord is prima (enkel rogge en zout).  
 
Quinoapap met boekweitgrutten, kaneel en noten 
Quinoa is een rond zaadje en heel vezel- en eiwitrijk. Je kookt het als rijst en het is 
handig om hier een wat grotere voorraad tegelijk van te koken en het dan in 
porties van bijvoorbeeld 40 gram in te vriezen. Maak een warme pap van quinoa 
(40 gr), boekweitgrutten (40 gr), 200 ml. kokos- of havermelk of een andere 
plantaardige melk naar keuze (liefst ongezoet). Meng er naar smaak kaneel 
doorheen en bestrooi met een handje noten. Walnoten zijn prima, maar 
pecannoten, hazelnoten, amandelen of een mix is ook goed. Evt. kun je er nog wat 
rozijnen door doen of wat geraspte appel.  
 
Romige smoothie met cacaonibs en blauwe bessen 
Hiervoor is een blender of keukenmachine handig. De hoeveelheid is voldoende 
voor 2 porties. Je kunt 1 portie goed afgesloten in de koelkast voor de volgende 
dag bewaren of zelfs invriezen voor een ander moment. De topping voeg je dan op 
de dag zelf toe. Als basis gebruik je 1 hele avocado en 1 banaan. In plaats van 1 
banaan kun je ook 1 lekkere rijpe mango gebruiken. Snijd alles in stukken en doe 
het in de blender. Voeg ook nog 2 handen (bevroren) boerenkool of spinazie toe. 
Dit proef je amper, maar je krijgt wel meteen extra groente binnen. Ik koop vaak 
een zak boerenkool en gooi die in de vriezer. Het is heel makkelijk om hier dan een 
portie uit te halen. Zo ook met een zak spinazie. Nu voeg je ongeveer 200-300 ml. 
vocht toe. Dit kan zijn: kokosmelk (of half kokosmelk/half water), amandelmelk, 
havermelk, kefir (of half yoghurt/half kefir), kokoswater. Heel lekker en gezond is 
ook om nog wat geraspte gember toe te voegen. Nu kun je alles gaan blenderen 
tot het lekker romig is. Proef even of je er nog wat aan toe wilt voegen. 
Bijvoorbeeld wat citroensap, een scheut olijfolie of een snufje zout. Verdeel het 
dan in 2 porties en bestrooi, per portie, met 1 eetlepel cacaonibs een flinke hand 
blauwe bessen of ander fruit. Een heerlijk voedzaam ontbijt. 

  

http://www.bewusterengezonder.nl/
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3 x SUIKERVRIJE LUNCHRECEPTEN 
 
Wrap met slamix, gerookte kip (of vis) en pesto 
Een wrap is gewoon een dunne pannenkoek. Maak een keer een voorraadje 
boekweitpannenkoeken en verpak ze per stuk in de diepvries. Je kunt ook een 
dunne omelet van 2 geklutste eieren met wat kruiden/zout bakken. Besmeer de 
wrap met wat pesto (zelf maken is natuurlijk het lekkerste!) en leg wat slamix in het 
midden van de wrap. Voeg wat stukjes gerookte kipfilet (of vis naar keuze) toe. 
Rol de wrap stevig op en verpak in folie en bewaar in de koelkast. Natuurlijk kun je 
er nog meer aan toevoegen, zoals wat stukjes olijf, fijngesneden augurk of plakjes 
tomaat. Als je de pesto vermengt met wat olijfolie kun je de wrap daarmee 
besmeren voordat je hem opeet! Er zijn van die handige kleine bakjes te koop waar 
je zo’n dressing in mee kunt nemen naar je werk.  
 
Bioflavonensoep met knabbels 
Bio…wat?! Bioflavonen… dat zijn stoffen die nét onder de schil zitten van groente 
en fruit, vooral bij biologische soorten. Hier kun je een fantastische soep mee 
maken. Een hele lekkere soep is een soep op basis van rode bietjes. Neem hiervoor 
500 gr. rode bietjes in blokjes. Bak eerst 1 grote ui aan in wat kokosolie of 
roomboter, voeg de bietenblokjes toe en 1 liter water. Kook de bietjes gaar en 
voeg dan nog 300 gr. gekookte kidneybonen (blik) toe. Wat héél erg lekker is, is 
om 1 sinaasappel, in stukjes gesneden, er aan toe te voegen. Verwarm alles nog 
even door en pureer alles met de staafmixer. Proef en voeg peper en zout naar 
smaak toe. Als je de soep te dik vindt, voeg nog wat water toe. Bestrooi de soep 
met bijvoorbeeld kokosvlokken en/of pijnboompitten en/of zonnebloempitten. 
Soep kun je ook prima in een thermosfles meenemen naar je werk! Eet er nog een 
cracker met roomboter en een plakje kaas bij en je lunch is compleet. 
 
Griekse yoghurt/kwark met havervlokken, zaden en fruit 
Neem áltijd de volle variant van zure zuivel! Koop geen smaakjes, maar voeg die 
zelf toe. Neem ongeveer 200 gr. yoghurt of kwark. Als je de havervlokken een 
nacht laat weken, zijn ze lekker zacht en het fytinezuur wat erin zit is afgebroken. 
Als je ook het fruit een hele nacht laat meetrekken, is de smaak daarvan er lekker 
in getrokken. Neem bijvoorbeeld stukjes mango, blauwe bessen of ander rood 
fruit (evt. uit de diepvries). Bestrooi met een mengsel van hennepzaad, 
sesamzaad, chiazaad, lijnzaad en evt. wat pompoenpitten. Zo heb je lekker wat te 
kauwen, wat gunstig is voor het herstel van je darmwand! Eet daarom ook rustig, 
kauw goed en geniet ervan. 

  

http://www.bewusterengezonder.nl/
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3 x SUIKERVRIJE IDEEËN VOOR DINERRECEPTEN 
 
Groente, kip en (zoete) aardappelen 
Dit is voor veel Nederlanders de basis van de warme maaltijd. Groente is altijd 
goed! Het liefst van het seizoen en zo vers mogelijk. Maar een keer uit de diepvries 
of glazen pot is ook prima. Vlees heb je zeker niet elke dag nodig en áls je vlees 
eet, is biologisch vlees de beste keus voor je gezondheid. Dan heb je aan 75 gr. per 
persoon echt genoeg! Gevogelte of vis is beter verteerbaar, dus dat heeft wel de 
voorkeur. Varkensvlees is om meerdere redenen niet zo goed voor je. Eet je graag 
aardappelen, eet deze dan minimaal omdat het je bloedsuikerspiegel erg laat 
pieken. Een betere keus is dan een zoete aardappel of een extra portie groente of 
rauwkost. Zo kun je echt heel veel variëren! Gebruik ook eens een keer andere 
kruiden, dat kan heel verrassend zijn. 
 
Pasta met groentemix 
Je hebt pasta en pasta. De meest bekende pasta is van tarwe gemaakt. Dit is om 
meerdere redenen niet zo goed voor veel mensen. Gelukkig zijn er inmiddels vele 
alternatieven verkrijgbaar. Denk aan linzenpasta, kikkererwtenpasta en 
speltpasta. Maar je kunt ook bloemkoolrijst maken of spaghettislierten van 
courgette. Er is ook pasta van een konjacvezel te koop bij de Action of van het 
merk ‘Slendier’. Je kunt allerlei groentemixen gebruiken voor een saus. Zelf 
snijden of snel kant-en-klaar kopen. Vaak begin ik wel met ui en knoflook fruiten 
en daarna de overige ingrediënten toevoegen. Als je er vlees bij wil, is gehakt rul 
bakken ideaal of kipblokjes bakken, maar je kunt ook tempeh gebruiken als je 
vegetarisch wilt eten. Dan lekker de groentemix erbij en evt. wat tomatenpassata 
en kruiden die je lekker vindt. Of je maakt een curry met kokosmelk en een 
oosterse kruidenmix. Simpel, snel en helemaal naar je eigen smaak aan te passen. 
 
Ovenschotel 
Een ovenschotel is natuurlijk ideaal om van te voren te maken. Recepten kun je in 
overvloed vinden, maar de basis is heel eenvoudig. Op de bodem een gekruid 
vleesmengsel, dan de groente en bovenop een puree van bijvoorbeeld (zoete) 
aardappels of (een puree van) extra groente (knolselderij/pastinaak/wortel) 
eventueel afgedekt met wat geraspte kaas. Dan 30-45 minuten in een oven op 

180°C en klaar is Kees (of Marie 😉)! Het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn. 
Begin simpel, met ingrediënten die je kent en probeer bijvoorbeeld 1 x per week 
een nieuw recept of ingrediënt. Bekijk allerlei recepten en laat je inspireren. Als 
iets een succes is, bewaar het recept dan en bouw zo je eigen persoonlijke 
receptenboek op.  
 

KIJK VOOR MEER RECEPTEN OOK EENS OP MIJN WEBSITE. 
 

HEEL VEEL SUCCES EN EET SMAKELIJK! 

http://www.bewusterengezonder.nl/

