Geheimen & Gevaren Van Suiker
Hoe Je Snel en Gemakkelijk Kunt Afkicken Van Suiker
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Disclaimer:
Dit e-book en andere informatieproducten van
optimalegezondheid.com worden aangeboden voor
informatiedoeleinden. Het is geen medisch advies, noch moet het
zodanig worden opgevat. Voor diagnose of behandeling van een
ziekte moet altijd eerst een arts of gekwalificeerde professional
ingeschakeld worden.

Dyslectisch
Wellicht is je het al een keer eerder opgevallen, maar ik heb last van
dyslectie en doe mijn best om de rapporten en e-books zonder
taalfouten te schrijven. Het kan best voorkomen dat je nog een
aantal fouten ziet staat, ik hoop dat je het niet vervelend vindt.
Momenteel zoek ik iemand die mij kan helpen met het verbeteren
van het schrijfwerk. Lijkt dat je wat? Neem dan contact op met mij☺.
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Inleiding
Ik wil je graag bedanken voor het downloaden van mijn e-book en dat
je de beslissing hebt genomen je suiker inname onder controle te
krijgen. In deze handleiding ga ik je tips en strategieën geven over
suiker en gezondheid.
Ook ga je leren waarom suiker zo gevaarlijk en giftig is voor het
lichaam. Door je suikerinname te minderen zet je de eerste stap om
optimale gezondheid te bereiken en klachten zullen afnemen.
Indien je iemand kent met de volgende symptomen raad ik je het aan
om dit e-book door te sturen:











Stemmingswisselingen
Oververmoeidheid
Hoge Bloeddruk / Cholesterol
Pijn in de gewrichten
Spijsverteringsproblemen
Hoofdpijn / migraines
Overgewicht
Candida / Schimmelinfecties
Huidproblemen

Al deze symptomen kunnen (mede) veroorzaakt worden door TEVEEL
suiker in je voedingspatroon!
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Veel lees plezier en als je vragen hebt kun je mij altijd een e-mail
sturen☺.

Succes,

Jack Boekhorst
Optimalegezondheid.com
klantenservice@optimalegezondheid.com
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Slechte Gewoontes & Routines
Suikers, iedereen kent ze en is er mee opgegroeid.
Wist je dat we extreem veel suikers per jaar eten,
volgens bronnen eten we gemiddeld 32 kilo
suikers per jaar. Het is een feit dat suiker erg
slecht voor je is en ze zijn mede verantwoordelijk
voor veel gezondheidsproblemen in de Westerse
wereld.
Waarom eten we zoveel suiker?

Suikers &
Koolhydraten
Koolhydraten vormen de
basisblokken van ons
voedsel. Ze zorgen voor
energie uit groente zoals

Zoals je wellicht weet vind je tegenwoordig overal
suikers, als je in een supermarkt loopt zie je hele
rijen vol met lekkere zoetigheden vol met suikers.
Hetzij chocolade, ijs, chips, koekjes, toetjes,
frisdranken en nog veel meer.
Persoonlijk was ik vroeger verslaafd aan suikers, ik
at elke dag een zak chips, chocolade repen,
chocolademelk, toetjes en dan nog het
avondeten. Destijds had ik last van
huidproblemen en was 12 kilo zwaarder dan dat
ik nu ben. Mijn vriendin zag laatst foto’s van die
tijd en noemde mij een echt lekker ding☺…

komkommers, zoete
aardappelen, appelen en
vlees. Alle koolhydraten zijn
gemaakt van meerdere
soorten suikers:
•

Glucose(dextrose)

•

Fructose(fruit)

•

Galactose (melk

http://nl.wikipedia.org/wi
ki/Suiker

Maar net zo als elke verslaving is een suiker
verslaving ook zeker te stoppen. Wat vereist is, is een beetje
zelfdiscipline en weten waarom het belangrijk is. Ik hoop dat ik je
hierbij kan helpen! Het kan zijn dat je al aardig goed op weg bent, of
je hebt al een perfect dieet. Hoe dan ook is het belangrijk om te
weten waar alle verborgen suikers inzitten en wat te doen!
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Maar voordat we naar de tips en strategieën duiken gaan we het
eerst hebben over suikers en wat ze precies zijn.

Wat is suiker?
Suiker is een sucrose, een koolhydraat
gevonden in elke plant en groente. Alle
groene planten gaan door een proces
van fotosynthese, waarbij zonlicht wordt
omgezet in voedingsstoffen en energie.
Deze fotosynthese zorgt ervoor dat de
suikers omgezet worden in zetmeel en
deze weer naar andere vormen van suikers voor energieopslag.
Deze diversiteit zorgt ervoor dat fruit en suiker zo ongelooflijk lekker
smaakt, van een appel tot een lekkere wortel.
Maar deze suiker bronnen zijn niet genoeg voor de massaproductie.
Daarvoor wordt suikerriet (14%) en suikerbieten (16%) gebruikt
omdat ze veel meer sucrose bevatten en dus geschikter zijn.
Geraffineerde suikers en Natuurlijke Suikers
Vooral de laatste jaren lijkt het alsof het woord ‘’geraffineerd’’ of
‘’bewerkt’’ per definitie betekent ongezond. Vaak klopt dit, maar bij
suikers is het iets anders.
Je zou denken dat suikers van groente en fruit beter voor je zijn dan
de witte suikers aangetroffen in frisdranken. Maar alles suikers zijn
precies hetzelfde, het bewerken is niets meer dan de suikers
scheiden van de bron zonder het chemische bewerken. Suiker is van
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zichzelf al 100% natuurlijk, maar betekent niet dat het goed voor je is,
tenminste als je ze puur neemt.
Vandaar dat bruine suiker helemaal niet beter voor je is, bij bruine
suikers is er een siroop toegevoegd waardoor het een bruine kleur
krijgt. Ik dacht zelf eerder dat bruine suiker gezonder was dan wit, dit
is een fabeltje.
Suiker is net zo als andere zoetmakers een koolhydraat, belangrijk
voor energie in het lichaam. Alle zoetmakers bevatten voornamelijk
alleen maar suikers en geven weinig tot zeer weinig vitamines en
mineralen af aan het lichaam. We vinden suikers lekker door de volle
smaak, maar goed zijn ze niet. Ik zie ze als ‘’dode calorieën’’ omdat er
niks goed meer in zit voor je lichaam!
Frisdranken
Fabrikanten maken fruit en frisdranken vol met deze zoetmakers.
Deze fruitdranken worden dusdanig gemaakt dat belangrijke vezels
en voedingstoffen verwijderd worden om er een betere smaak aan te
geven en de houdsbaarheidsdatum te verlengen.
De voedselindustrie past hetzelfde proces toe bij fruit uit blik,
frisdranken, jam, en alle lekkere snacks voor vrijdagavond bij de film.
Hetzelfde geldt voor fruitdranken en sapjes waarbij je zou denken dat
het gezond is omdat er op staat extra vitamine C…
Waarom is suiker slecht voor je?
Ik weet nog toen ik hier voor het eerst achter kwam, het was erg
SCHOKKEND en CONFRONTEREND. Ik was in Los Angeles voor een
seminar en een gastspreker vertelde dat we teveel suikers eten.
Dit heb ik geleerd:
De witte suikers die wij kennen hebben geen enkele voedingswaarde
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meer omdat alle vezels, vitamines en mineralen zijn verwijderd.
Wanneer je een appel eet zitten er vitamines en vezels in verwerkt
waardoor de aanwezige suikers langzamer en beter opgenomen
worden door het lichaam.
Maar de witte suikers uit frisdranken en snacks bevatten deze vezels
niet en worden dus per direct opgenomen door het lichaam. Daarom
voel je altijd een ‘’tijdelijke’’ energie boost voordat je een dip krijgt
omdat de suikers in pure vorm en grote hoeveelheden belastend zijn
voor het lichaam.
Zodra de suikers verteerd zijn (gaat extreem snel omdat er niks in zit)
komt het in je bloedbaan en raakt je stofwisseling op de hobbel.
Vervolgens zorgen de suikers ervoor dat je alvleesklier insuline gaat
aanmaken en op lange termijn treden er allemaal
gezondheidsproblemen op.
De reden hiervoor is dat de alvleesklier het erg druk heeft om de
suikers uit je bloed te halen en geen andere hormonen loslaat
waardoor vetcellen niet goed verbrand worden. Het resultaat is
overgewicht en kans op diabetes.
Maar naast deze aandoeningen is suiker ook erg verslavend en kan
zelfs voor stress, angst en nervositeit zorgen omdat je constant VEEL
energie hebt en dan weer een DIP.
Eng of niet?

Maar hier stopt het niet, hieronder de top 5 gevaren van suiker:
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1) Suiker vermindert je immuunsysteem. Je
immuunsysteem zorgt ervoor dat je ziektes kunt
afweren en vervult een extreem belangrijke rol
om gezondheidsklachten aan te pakken. Maar
wanneer je veel suiker eet (cola of koekjes)
wordt tijdelijk je immuunsysteem verzwakt
en kan het zelfs een paar uur duren voordat
deze weer actief is. En als je regelmatig te veel
suikers neemt dan heb je een zwak
immuunsysteem vatbaar voor ziektes en klachten.
2) Suiker vergroot de kans op ontstekingen. Ontstekingen
is een onderdeel van je immuunsysteem reactie, en is niet altijd
slecht. Maar extreem veel suiker kan ervoor zorgen dat je erg
vaak last hebt van ontstekingen. Denk aan ontstekingen op de
huid (acne, eczeem, psoriasis) en kan zelfs je huid verouderen.
3) Suiker vermindert de aanmaak van groei hormonen. Als je het
verouderingsproces wilt verminderen kun je dat doen door je
lichaams natuurlijke groei hormoon product te stimuleren. Het
vermijden van voedsel hoog in suiker is een manier om dat juist
te doen!
4) Suiker zorgt voor ‘’glycatie’’. Dit proces promoot het
verouderen van het lichaam maar zorgt naast sneller
verouderen ook nog voor overgewicht en diabetes. Dit komt
omdat er beschadigingen aan de cellen zoals eiwitten, vetcellen
optreden waardoor de samenstelling verandert. Het resultaat is
suiker en eiwitten in één, dit wil je niet!
5) Suiker verhoogt je insuline levels. Een invloed van suiker op het
lichaam is dat je bloedsuikerspiegel tijdelijk verhoogd wordt.
Vervolgens moet je alvleesklier hard aan de slag om je bloed op
te schonen van suikers. Maar wanneer je veel suiker binnen
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krijgt is je alvleesklier constant bezig met het produceren van
insuline. Het resultaat is dat ze verzwakken en steeds minder
insuline kunnen aanmaken met diabetes als gevolg.
Hoeveel Suiker is veilig?
Als het goed is ben je nu overtuigd om je suiker inname onder
controle te houden of krijgen. Maar mijn bedoeling is niet dat je nooit
meer suiker neemt, maar juist in gecontroleerde porties. Een kleine
hoeveelheid is niks mis mee en veroorzaakt niet per direct alle
negatieve effecten zoals hierboven beschreven.
Het doemscenario begint pas wanneer je regelmatig en eentonig veel
suikers neemt! Een goede richtlijn is om niet meer dan 50 gram
suiker per dag te nemen of 10% van je totale energie inname. Als je
last hebt van overgewicht of diabetes is het een ander verhaal en zul
je de inname eventueel moeten aanpassen / verminderen.
Maar het probleem van tegenwoordig is dat mensen veel meer
suikers binnenkrijgen dan de richtlijn van 10% waardoor er een
onbalans ontstaat en gezondheidsklachten. Zelfs mensen met een
zogenaamde ‘’gezonde leefstijl’’ krijgen hoogst waarschijnlijk al
teveel suiker.
Zo zit er 17 gram suiker in magere yoghurt, ongeveer 39 gram in een
sportdrankje en vergeet niet dat er in fruit ook nog suikers verwerkt
zijn. Daarom is het beter om meer groente te eten dan fruit. Fruit
moet je ook gematigd eten. Mijn punt is dat het HEEL eenvoudig is
om boven de 10% te komen zonder dat je je er bewust van bent.
Zelf denk ik dat mensen eerder richting de 25 tot 30% suiker inname
zitten in plaats van veilige 10%.
Actieplan om suiker inname direct te verminderen
Als je gezond wilt blijven is de juiste balans vinden belangrijk.
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Hieronder een aantal actiepunten om ervoor te zorgen dat je de
juiste balans vindt in je voeding:
 Eet langzaam en neem de tijd zodat je lichaam de
voedingsstoffen goed kan verteren. Het verteren begint al in je
mond!
 Stop met eten wanneer je vol zit omdat je dan je spijsvertering
onnodig veel werk laat verzetten en veroorzaakt overgewicht.
 Zorg dat je bord met eten voor een groot gedeelte uit groente
bestaat en niet alleen maar uit koolhydraten zoals pasta,
aardappelen en vlees. Hieronder een goede proportie:

Bron Afbeelding:
http://www.everywomancalifornia.org/content_display.cfm?content
ID=8&categoriesID=4

 Drink veel water om je lichaam te reinigen en water
bevat geen suiker, alleen frisdrank en sapjes
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vervangen door water kan het grote verschil maken! Uit mijn
eigen ervaring en polls is gebleken dat veel mensen bij lange na
niet genoeg water drinken. Vooral op oudere leeftijd is dit
belangrijk omdat het lichaam dan minder weerstand heeft en
water is noodzakelijk om je cellen de juiste voedingsstoffen te
geven.
Eet voldoende noten en
peulvruchten met essentiële
omega 3 vetten. Veel is al
geschreven over omega 3 en veel
fabrikanten maken er misbruik
van. Zelf haal ik mijn onverzadigde
vetten (gezonde) uit amandelen,
lijnzaad, walnoten en vette vis.
Voordelen zijn een goede gezonde stoelgang en lagere
cholesterolwaarden.
Ga naar je keuken en gooi alle witte suiker producten weg! Gooi
bruine, witte suiker, zoetmakers voor in de koffie. Gooi alles
weg! Drink voortaan thee en koffie zonder suiker. Geloof me,
dit went sneller dan dat je denkt.
Geen snelle koolhydraten meer! Deze vind je in alles waar ‘’wit’’
op staat. Dus witte rijst, witte
bloem, wit brood etc. Deze
koolhydraten worden per direct
omgezet in suikers en verhoogt je
bloedsuikerspiegels.
Vetarme bewerkte voeding is een
fabeltje. Supermarkt producten arm in vet zitten VOL met
koolhydraten en suikers, vermijd deze hoe dan ook!
Probeer niet in één keer alles over boord te gooien. Uit mijn
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ervaring als gezondheidscoach is gebleken dat langdurige
verandering alleen mogelijk door stap voor stap je leefstijl aan
te passen. Begin bijvoorbeeld door je koffie en thee zonder
suiker te drinken. En drink in plaats van frisdrank water. Uit
onderzoek is gebleken dat 1 tot 2 veranderingen per 30 dagen
in je routine en gewoontes het beste blijven hangen.

Conclusie
Door de stappen te volgen uit dit e-book ben je goed op weg naar
een gezond leven met veel energie en vitaliteit. Ik zeg altijd ‘’je bent
wat je eet’’ en daarmee sluit ik ook af.
Hou me op de hoogte over je vorderingen!
Succes,

P.S. Stuur dit e-book gerust door want het is natuurlijk fijn als zoveel
mogelijk mensen dit lezen en toepassen!

Bronnen
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http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.13653032.2000.00155.x/abstract
http://www.healingdaily.com/detoxification-diet/sugar.htm
http://www.webmd.com/food-recipes/features/health-effects-ofsugar
http://rheumatic.org/sugar.htm
http://www.suikerinfo.nl/ (TIP)
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