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INTRODUCTIE 4 
WEKEN COACHING 

PROGRAMMA

Bedenk je eens hoe het zou voelen als je lichaam op zijn top zit. Je hebt 
meer energie dan ooit tevoren. Je huid ziet er gezond en mooi uit, je hebt je 
ideale gewicht bereikt. Je hebt zelfs een platte buik. Je voelt je sterk,flexibel 
en vooral erg goed!

HOE ZOU JE LEVEN ER DAN UIT ZIEN?

Wanneer je goed voelt en ook nog er goed uit ziet. Verandert dan niet je 
hele leven? Bij uitdagingen wordt je niet zo snel van je stuk gebracht. 

Iedereen wil graag een optimale gezondheid, bruisend van energie. Jij wil 
toch ook meer energie? Ook een gezonder lichaam?

WIE WIL DAT NOU NIET?

Wanneer ik iemand vraag wat ze écht willen! Zodra ze veder zijn dan 
rijkdom,  dure huizen, auto’s en status. Krijg  ik telkens het antwoord:  ‘’Een 
gezond lichaam met  veel energie’’.Gezondheid is bijna altijd bovenaan 
de lijst. Je kunt eenmaal niet optimaal genieten van het leven als je 
gezondheidklachten hebt.

Iedereen wil het graag. Maar slechts een kleine groep bereikt ook 
daadwerkelijk een optimale gezondheid. Er komt  namelijk  best veel bij  
kijken, en wat je moet doen voor een gezond lichaam is niet altijd even 
logisch. Voor vele is het bijna een onmogelijk punt om te bereiken. Iedereen 
kent wel de goede voornemens, maar toch vallen de meeste mensen weer 
terug in hun oude gewoontes.

Hoe vaak heb je geprobeerd om je gezondheid op de eerste plaats te 
zetten, maar telkens kun je door de bomen het bos niet meer zien? Er is 
ZOVEEL informatie verkrijgbaar, en vaak onmogelijk om te volgen. Ik weet 
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nog heel goed toen ik bij begon te verdiepen in een gezonder leven. Ik kon 
nooit stap 1 vinden.

Dit programma zal jou aangenaam verrassen! Het mooie is, ik weet exact 
wat jij nu doormaakt. Omdat ik zelf ook op dat punt  (waarschijnlijk  erger) 

heb gezeten. Ooit  was ik vrijwel  het tegenovergestelde van  nu. Wanneer  
ik  oude vrienden  zijn  ze steeds verbaasd over  de transformatie  die  

heeft plaatsgevonden. Ik  had last van overgewicht, rookte,  acne, 
geen energie, geen partner, sliep slecht en kon mij niet goed 

op één punt concentreren. Ik leefde op koffie,  cola,  chips,  
koekjes, pizza en McDonald’s.  Daarbij  was  mijn  baas  
niet  over mijn prestaties  te spreken en kwam niet verder in 
het bedrijf waar ik destijds  werkte. In  het weekend ging ik 
haast nooit uit en speelde alleen maar computer spelletjes.

Mijn oude ‘’inspirerende’’  leven  is  compleet getransformeerd  
toen ik had besloten  om een gezondheid cursus te volgen in 

Los Angeles. Ik wist dat het niet zo meer langer kon. Na het 
volgen van de cursus was ik wakker geschut. Langzaam begon ik 

mijn leven te veranderen. En ik kan je vertellen: alles heeft te maken 
met voeding! Dit is de fundering van een positief goed leven.  Het heeft 
dik 5 jaar geduurd voordat ik eindelijk door had hoe wij mensen werken. 
Waarom het voor de meeste mensen simpelweg niet lukt om hun leven te 
veranderen. Doordat ik mijn oude leven heb weten te veranderen weet ik 
als geen ander wat er voor nodig is. En ook daadwerkelijk  VOLHOUDEN!  
De meeste diëten  of programma’s  geven je alleen  maar een HEEL HOOP 
informatie. Maar vergeten één cruciaal  element…  Het mentale aspect!  Dat 
je gedrag rondom  voedsel ook verandert. Zodat je ook gezond blijft! En 
maak je niet druk, natuurlijk is er ook ruimte om af en toe te genieten van 
een lekkere snack. Het mooie is dat het dan 100x zo goed smaakt omdat 
je fundering gezond is.

Het“OptimaleGezondheids” trainingsprogramma is mijn ultieme poging 
om optimale gezondheid in je leven te brengen!

Het mooie van dit programma is dat het erg simpel is. Het is echt niet 
moeilijk om je lichaam te voorzien van ALLE mineralen en vitamines die het 
vraagt. Zodat jij ook je gezond, vitaal en energierijk voelt. MAAR zonder je 
leven opgeven of rare (niet te volgen) diëten. Het laatste wat ik wil is dat je 
mijn programma volgt en vervolgens niks doet.
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Het maakt niet uit of je nieuw bent of al veel weet over voeding. Je weet 
eigenlijk al de meeste informatie waar we het over gaan hebben. Het enige 
wat ik in dit proces zal doen is je de informatie aanbieden in een STAP VOOR 
STAP te volgen manier. Plus ik zal de informatie zo aanbieden dat je op 
een comfortabele manier je leven veranderd. Echte blijvende verandering 
vindt niet in één dag plaats, daarvoor is toch meer tijd nodig. Gelukkig zal 
jij al wel op zeer korte termijn je beter beginnen te voelen. Het menselijk 
lichaam pakt dat gelukkig erg snel op!

Mijn doel is dat het voor jou onmogelijk is om te falen!

En het idee dat je extreem veel energie hebt, concentratie, ideale gewicht, 
mooie huid, een immuunsysteem dat tegen een stootje kan, en zelfs 
minder snel verouderd is nog maar het topje van de ijsberg!

Gezond leven is zooo simpel! Maar niet altijd even gemakkelijk! Mijn 
programma is gebaseerd op keiharde bewezen feiten. Niet op feiten die 
elkaar tegenspreken, zogenaamde feiten dat een ei gezond of ongezond 
is. Ik krijg vaan feedback van klanten om mijn programma nog simpeler te 
maken. Nou dat ga ik nu doen! Dit is de meest simpele versie die te krijgen 
is.

Het  “OptimaleGezondheids”  trainingsprogramma:  ‘’Zo gezond  mogelijk  
te  eten,  en slecht voedsel te vermijden! That’s it!’’

Waarom lukt het dan zoveel mensen niet om gezonder te leven?

Ik heb mijzelf deze vraag vaak afgevraagd. Er zijn 6 redenen, deze hebben 
niet alleen invloed op een gezond leven. Maar op alle vorderingen in het 
leven!

De eerste reden waarom mensen niet succesvol zijn is omdat ze niet 
serieus genoeg zijn. Ze praten liever dan het daadwerkelijk doen. Ik zeg 
altijd: geen woorden, maar daden! Ze zijn niet gemotiveerd genoeg om hun 
leven te veranderen in een gezond leven.

De tweede reden is dat ze niet volledige verantwoordelijkheid voor 
zichzelf hebben genomen. Ze geven omstandigheden, familie problemen, 
problemen op het werk, stress etc. de schuld van weinig energie en een 
ongezonde levensstijl.

De derde reden  is  dat ze schuldgevoel  hebben of zichzelf niet waardig  
vinden voor een gezond leven. Ze zeggen: ‘’wat voor zin heeft het’’ of ‘’’zal 
niet zoveel uitmaken’’. Of ‘’het is al veel te laat’’.
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De vierde reden is dat ze geen concrete doelen voor zichzelf stellen. Ze 
snappen het belang van regelmatig doelen stellen niet. Vaak weten ze niet 
eens wat het is om concrete doelen te stellen, en wat voor impact dan kan 
hebben op hun leven. De meest succesvolle mensen in de samenleving 
stellen consequent concrete doelen voor zichzelf.

De vijfde reden  is  dat ze bang zijn om te falen. Deze laatste  heeft zo 
verschrikkelijk  veel invloed op vooruitgang. Ik denk persoonlijk dat bang 
zijn om te falen de nummer 1  reden is waarom mensen maar op 10% van 
hun potentieel leven. Ze proberen niet iets nieuws, blijven in hun  comfort  
zone. Verandering  kan alleen  als  je bereid bent iets  nieuws  te proberen 
en volhouden totdat het gelukt is. Het is onmogelijk om te slagen zonder 
eerst VAAK te falen.

Ik zie het ook niet als falen, maar als een manier die blijkbaar niet werkt. 
Daarna ben je nog een stap dichterbij om wel de manier te vinden die 
werkt. Thomas Alba Edision heeft 25.000 x gefaald voordat hij de lamp 
heeft uitgevonden. Denk je nou echt dat hij dat als falen zag? Hij zag het 
als 25.000 manieren hoe het niet werkt. Heb vertrouwen totdat het gelukt 
is!

De zesde reden en laatste reden is dat de informatie overweldigend is. 
Informatie is vaak niet in een stap voor stap manier geschreven. Hierdoor 
weet je niet hoe je moet beginnen. Veel schrijvers en experts vinden dat 
ze moeten bewijzen hoeveel ze over een onderwerp weten. Hierdoor krijg 
je 300+  handleidingen zonder concrete actieplannen. Dan ben je aan het 
einde van de gids beland en denk je: ‘’Wat nu?’’.

Deze handleiding zal al deze 6 problemen zo aanpakken dat jij daar 
geen last van zult hebben. Gedurende deze 4 weken cursus zal ik de 
informatie zo aanbieden dat het voor jou simpel en ‘’to the point is’’. Ook 
zal ik wetenschappelijke figuren zoveel mogelijk weglaten. Alleen maar 
informatie en stappenplannen  aanbieden waar jij ook daadwerkelijk  iets  
aan hebt. Als  je behoefte hebt aan meer informatie kun je de bronnen 
bekijken en deze boeken/programma’s raadplegen onderaan in de 
voetnoten. Je hoeft alleen maar de actieplannen en wekelijkse opdrachten 
te volgen.  Zo zul jij hoe dan ook slagen!

MAAK SUCCES ONVERMIJDELIJK

Succesvol zijn en een optimale gezondheid is meer dan alleen maar 
voedingstips volgen; vooral de juiste mindset zorgt ervoor dat je eigenbeeld 



6

OPTIMALEGEZONDHEID
BASIS HANDLEIDING

over voeding en een gezond leven veranderd. Alles wat we doen en denken 
komt primair door onze gedachten. Als je de film ‘’the secret1’’ hebt gezien 
weet je waar ik het over heb. De essentie van deze film is dat je gedachten 
je realiteit creëert. Ik snap heel goed dat dit een beetje raar vindt klinken. 
Maar probeer hier open voor te staan!  Door andere gedachten te krijgen 
over voedsel verander je hoe je met voedsel omgaat. Je eigenbeeld 
verandert dan in iemand die verantwoordelijke bewuste keuzes maakt bij 
het vullen van het winkelmandje.

De eerste stap is om te geloven dat je dit kunt! Je kunt werkelijk je oude 
gewoontes vervangen door nieuwe gezonde gewoontes. En je kunt ook 
zeer zeker je gezondheid verbeteren! Dit gaan we doen in een stap voor 
stap manier.

WAAROM VOEDING?

Gelukkig weet je waarschijnlijk al wat gezond eten is. Laten we daarom 
een kleine oefening doen.. OPDRACHT: Van de onderstaande  lijst  met  
voedsel.  Welke  is denk je gezond en ongezond?

Gezond is natuurlijk: sla, komkommer, broccoli, en avocado. Als je dacht 
dat witte rijst en wit brood ook gezond was. Geen uitleggen waarom.punt!  
Dacht ik voor jaren. Later in dezehandleiding  zal ik

Gezond voedsel  zijn  de groenten die  erg ‘’groen’’ zijn,  vandaar groente☺.  
Groente zoals komkommer, sla,  broccoli,  spruitjes,  doperwten etc. Heel 
simpel:  zo groen mogelijk! Deze zitten vol met vitamines, vezels, en 
mineralen. Natuurlijk ga je niet alleen groente eten. Mijn doel is dat het 
realistisch blijft. Maar het is belangrijk om te weten dat het zeker een 
onderdeel gaat uitmaken van je voedingspatroon.

Ik weet nog heel goed toen ik mij begon te verdiepen in het onderwerp 
‘’voeding’’. Het was voor mij hocus pocus. Verschillende termen zoals 

SLA KOMKOMMER CHOCOLADE BROCCOLI WITTE RIJST WIT BROOD AVOCADO
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koolhydraten, onverzadigde en verzadigde vetten, mineralen enz. Ook 
wanneer ik de ingrediënten van een product bekeek snapte ik er helemaal 
niks van. Voor mij had voedsel het primaire doel om alleen maar mijn lege 
maag te vullen. Ik had nooit een gedachte zoals: ‘’witbrood kan ik maar 
beter laten staan omdat het vol zit met normale/snelle koolhydraten’’. Of 
een salade bestellen zonder calorierijke dressing.

Tegenwoordig  kan het zeker een uitdaging  zijn om een keuze te maken 
tussen  lekker  en gezond. Voor de meeste mensen blijft het een levenslange 
strijd tussen wat goed voor je is en wat lekker is.   Hierdoor ontstaat er 
zeker een frictie tussen ‘’short term gain’’ en ‘’long term pain’’.

Het “OptimaleGezondheids” trainingsprogramma is gemaakt om jou het 
gereedschap te geven om eindelijk van deze frictie af te komen. Je zult niet 
langer hoeven te strijden tussen lekker  en gezond. Het mooie  van gezond 
eten is  dat het ook ERG lekker  kan zijn,  maar daarvoor moet er wel eerst 
wat gebeuren.. voor niks gaat de zon op!

OVER HET 4 WEKEN PROGRAMMA

Het “OptimaleGezondheids” trainingsprogramma, Basis Handleiding 
is niet bedoelt om een wetenschappelijk bron te zijn. Ik heb geen dure 
studies gevolgd over dit onderwerp. Ik heb mijzelf volledig verdiept in het 
onderwerp door trainingen, seminars en boeken te lezen. Dit heeft als 
voordeel dat deze handleiding als handleiding is geschreven, hoe je van 
A naar B gaat. Het is een naslagwerk dat je altijd erbij kunt pakken en je 
hoeft zeker niet alles te onthouden. Voor mensen die nog nooit zich verder 
heeft verdiept in het onderwerp voeding is dit een mooi beginpunt. Voor 
mensen die al wat weten kunnen hier hun kennis uitbreiden. Door de strijd 
tegen plezier en wat goed voor je is te winnen zul je de volgende resultaten 
gegarandeerd bereiken (klein voorbeeld):

• Langer en meer energie;

• Extra pondjes zullen verdwijnen; 

• Gezondere huid;

• Je fit en vitaal voelen. Nog veel meer!

Ongelooflijk eigenlijk hé? Dat je door alleen  maar gezonder te eten zulke  
resultaten  kunt bereiken. Dit heeft effect op je gehele leven. Tijdens 
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mijn onderzoek kwam ik er ook achter dat de top presteerders van onze 
samenleving een erg gezonde levensstijl hebben. Dit is echt geen toeval…

Ik heb ook een vraag aan jou. Wat wil je?  Schrijf  dat nu op. Het is  erg 
belangrijk  om van tevoren al te weten wat je wilt en verwacht uit deze 
cursus. Hierdoor concentreer je op dat specifieke resultaat en zul je dat 
onherroepelijk bereiken.

OPDRACHT: Schrijf voor jezelf nu op wat voor resultaat jij wilt bereiken! 
Doe dit ook echt! Je kunt dit hieronder opschrijven!
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HOE HET 4 WEKEN 
PROGRAMMA IS 

OPGEBOUWD

Ik heb mijn best gedaan om het 4 weken programma zo simpel mogelijk te 
maken. Het laatste wat ik wil is dat je niets kunt implementeren. Vandaar 
heb ik de volgende structuur gebruikt:

* Elk hoofdstuk eindigt met een korte samenvatting en opdrachten;

* Referenties zoals internet websites en boeken staan in de voetnoten 
en zijn klikbaar; 

* Nieuwe termen worden met een streep  weergegeven;

* Vetgedrukte woorden zijn ERG belangrijk;

* KLEINE OPDRACHTEN in deze handleiding zijn vet en in het geel 
onderstreept. Het is bedoeling dat je deze ook echt maakt. Hierdoor 
verander je langzaam je perspectief over voedsel onbewust. Schrijf 
alle oefeningen op in een speciaal boekje

* De gehele cursus zal 4 weken duren.

* Wekelijkse Opdrachten vindt je in het document ‘’Opdrachten Week X’’.

* Je zult boodschappenlijstjes en recepten opgestuurd krijgen.

* Europese richtlijnen worden gebruikt om hoeveelheden aan te geven. 
Wees gerust ik heb een schema gemaakt om dit te versimpelen.

* Kortom: je hoeft alleen maar de wekelijkse opdrachten te volgen!
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VOOR WIE IS HET 4 WEKEN PROGRAMMA BEDOELD:

Ik heb deze cursus gemaakt met een bepaald persoon of avatar in beeld. 
De reden waarom jij je hard verdiende geld hebt uitgegeven om dit 
programma aan te schaffen:

* Je hebt weinig energie en weet niet waardoor dat komt. Je hebt 
gezondheidklachten.

* Je wilt een paar kilo’s afvallen.

* Je wilt je weer gezond & fitaal voelen.

* Je kunt door de bomen het bos niet meer zien. Termen zoals 
koolhydraten, eiwitten, calorieën, vitamines, mineralen, aminozuren 
etc. zeggen je niks en je zoekt een stap voor stap handleiding.

* Je hebt nog nooit voedingsleer gestudeerd en je hebt net ontdekt 
waarom gezond eten zo belangrijk is.

* Je wilt alleen de ‘’how to’’ informatie, je hebt geen behoefte aan 
wetenschappelijke tabellen en figuren. Je wilt weten hoe je deze 
informatie kunt toepassen in je leven.

*  Je  weet  al  wat  over samengevat. voeding, maar je  zoekt  een  
handleiding waarin alles  wordt

*  Je zoekt een totaaloplossing waarin alles in één keer wordt aangepakt. 

* Je wilt een optimale gezondheid!

RESULTAAT = ONVERMIJDELIJK

Ik heb het coaching programma zo ontworpen dat jij hoe dan ook resultaat 
zult hebben. Bij de meeste programma’s krijg je ALLE informatie in één 
keer toegezonden. Dit heeft als nadeel dat mensen niet meer weten waar 
ze moeten beginnen. De informatie is dan overweldigend. Dit gaan we bij 
dit programma niet doen. Het programma is opgebouwd in 4 weken. Elke 
week krijg je specifieke  (kleine) opdrachten en ondersteunende  informatie. 
De reden voor deze opzet is dat wij mensen routine wezens zijn. We hebben 
allemaal bepaalde gewoontes en in een keer deze gewoontes omgooien 
gaat niet werken. De beste manier is om dit wekelijks in kleine stappen te 
doen.
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Deze basishandleiding geeft de korte samenvatting weer van de 4 weken 
aan de hand van  9 “OptimaleGezondheids”  Principes.  Al deze principes  
worden in 4 weken langzaam  in je leven geïntroduceerd en door de 
opdrachten te maken ga je ze ook toepassen. Als je straks hieronder de 
principes doorleest zul je versteld zijn hoe simpel ze eigenlijk zijn. Dat is 
precies de reden waarom jij succes gaat hebben met “OptimaleGezondheid”, 
door de eenvoud en opzet van het programma!

Nu Aan de Slag!
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DE 9 “OPTIMALE-
GEZONDHEIDS” 

PRINCIPES

IN DIT HOOFDSTUK:

-Samenvatting van de 9 “OptimaleGezondheids” Principes

De kern van het programma is samen te vatten in 9 principes. Deze 
principes zijn weliswaar erg vanzelfsprekend maar onderschat de kracht 
ervan niet. Juist de gezamenlijk werking van deze principes maakt het zo 
effectief. Om je een voorbeeld te geven: Door veel verse groente te eten 
(principe 1) en voldoende water te drinken (principe 3) worden de effecten 
versterkt. Ook heb ik er bewust voor gekozen om de principes niet te lastig 
te maken. Je hoeft niet je leven in één keer om te gooien. Stap voor Stap 
gaan we deze principes invoeren in je leven

PRINCIPE 1: EET VEEL VERSE GROENTE.

Je denkt wellicht dat je de rest van je leven alleen maar groente moet eten. 
Dat is niet hoe dit programma is  opgebouwd. De juiste  balans vinden is  
waar het om draait!  De beste groene groentes  zitten vol met mineralen, 
vitamines,  vezels en zelfs eiwitten. Door voldoende  van deze groenten te 
eten zul jij je een stuk beter voelen.

PRINCIPE 2: VERMIJDEN VAN ONGEZOND VOEDSEL/DRANKEN.

Met name voedsel hoog in verzadigde vetten, normale koolhydraten en 
suikers (hierover later meer). Denk aan witte pasta, witbrood, chocolade, 
ijs, zuivelproducten, alcohol, chips, reepjes, burgers, pizza’s, sapjes, 
cola etc. Je weet zelf wel wat ik bedoel! Ik snap dat een aantal van deze 
lekkernijen niet eenvoudig is om mee te stoppen. Daarvoor heb ik één dag 
per week ingeplant waarin je ALLES mag eten wat je wilt. Hierdoor blijf je 
gemotiveerd en smaakt ‘’ongezond’’ voedsel ook nog een stuk beter.
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PRINCIPE 3: DRINK VEEL WATER.

Volgens recente schattingen drinken 80% van de mensen te weinig water. 
Hierdoor is het voor je lichaam niet mogelijk op optimaal te functioneren. 
Dit effect wordt versterkt door overmatig koffie gebruik (koffie zorgt voor 
uitdroging). Je lichaam gebruikt per dag 2,5 liter water en moet zeker 
dagelijks  aangevuld  worden. Vandaar dat je minimaal 2,5 (afhankelijk 
lichaam) liter water per dag moet drinken. Ook is water een onderdeel van 
je immuunsysteem en nodig om ziektes af te weren. Water is nodig om 
voedsel goed te verteren. En water zorgt ervoor dat je energieniveau op peil 
blijft.

PRINCIPE 4: REGELMATIG BEWEGEN.

Het is natuurlijk algemeen bekend dat regelmatig bewegen erg goed voor 
je is. Maar weet je ook hoe goed het echt is? Het verbetert niet alleen je 
stemming en bijvoorbeeld je seks leven. Er zijn tal van andere voordelen. 
Als jij je beter wilt voelen, meer energie, en zelfs langer wilt leven.  Dan 
hoef je niet meer te doen dan alleen  regelmatig  te bewegen. Een ander 
groot voordeel is dat regelmatig bewegen je stemming verbeterd. Uit het 
boek ‘’The Power Of Full Engagement2’’ kwam naar voren dat bewegen 
voor emotionele vernieuwing zorgt. Dit  komt omdat bewegen bepaalde 
hormonen stimuleert in de hersenen waardoor jij je gelukkig en goed voelt. 
Hieronder nog een aantal voordelen:

* Verlaagd en handhaaft hoge bloeddruk; 

* Verminder cholesterol;

* Risico op hart en vaatziektes neemt af; 

* Positief effect op overgewicht; 

* Verhoogt je energieniveau;

* Verbeterd je slaapritme ;

* Verbeterd je seks leven.

PRINCIPE 5: STRESS VERMINDEREN

Het moderne leven van nu zit vol met gedoe, stress, deadlines, frustraties, 
en er wordt veel van mensen geëist. Voor veel mensen is constant leven 
met stress normaal. Maar stress is niet altijd slecht voor je, in kleine een 
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dosis helpt stress je juist om gemotiveerd te blijven onder druk. Maar 
als je constant in deze noodsituatie verkeert gaat het natuurlijk mis 
met je lichaam. Ik zie zelf stress als de epidemie van de 21e  eeuw en 
verantwoordelijk voor veel klachten. Klachten zoals:

* Lichamelijk pijn; 

* Hartziektes ; 

* Spijsverteringsproblemen; 

* Slaapproblemen; Depressie;

* Overgewicht; 

* Immuunsysteem ziektes; 

* Huidaandoeningen.

In het programma gaan we stress verminderen door de emotionele 
weerstand te vergroten. Om  lichamelijk fit te worden zul je regelmatig  
moeten bewegen. Hetzelfde geldt voor je weerstand tegen stress. Mensen 
die emotioneel fit zijn kunnen veel beter tegen een stootje en beter  met  
stress   omgaan. Ook  kunnen  ze  stressvolle   situaties   beter  oplossen  
omdat geconcentreerd, flexibel en positief blijven.

PRINCIPE 6: JE ANTI “OPTIMALEGEZONDHEIDS” DAG.

Om gemotiveerd te blijven in het volgen van het programma is het natuurlijk 
noodzakelijk dat je af en toe vrij bent van een gezonde levensstijl. Vandaar 
dat ik heb besloten om één dag per week in te plannen waarin jij alles mag 
eten wat je wilt. Het interessante hiervan is dat je dan pas de effecten van 
het programma zult merken. In één keer voel jij je energieniveau dalen en 
wil je graag weer terug naar het programma. Tevens is het helemaal niet 
zo rampzalig om één keer per week je stofwisseling op zijn klote te geven

PRINCIPE 7: ACCOUNTABILITY SYSTEEM.

Mijn grootste doorbraak met het veranderen van gewoontes heb ik geleerd 
tijdens de seminar Wake Up Productive  van Eben Pagan3.  In  deze training 
heb ik een nieuw  psychologisch concept geleerd waardoor nieuwe  
voornemens/doelen  onvermijdelijk  worden.  De meeste mensen stoppen 
vroegtijdig met bijna alles wat ze willen ondernemen. Dit komt omdat wij 
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mensen een natuurlijk mechanisme hebben dat TEGEN verandering is. 
Om dit te doorbreken gaan we een accountability systeem handhaven. 
De essentie is dat je doel (bijvoorbeeld halve liter water drinken per dag) 
hoe dan ook zult halen. Dit doen we door een Straf & Beloning systeem af 
te spreken. De straf moet erger zijn dan je te halen doen en de beloning 
genoeg motiverend zijn zodat je hoe dan ook het blijft doen. Na ongeveer 
30 dagen is je doel een gewoonte geworden. Dan hoef je niet meer bewust 
na te denken om het te doen. Dan gaat het op automatische piloot, net zo 
als tandenpoetsen. Maar deze 30 dagen zijn niet gemakkelijk en vereisen 
een extra steun in de rug!

Eigen Voorbeeld:

Mijn nieuwste routine is dat ik 5x per week 30 minuten voor het slapen 
meditatieoefeningen doe. Ik heb hiervoor gekozen om mijn gedachten op 
een rijtje te krijgen en bevordert zeker mijn slaap. Ook heeft hersenscans4  
aangetoond dat regelmatig mediteren stress verminderd, negatieve 
emoties verminderd en goed is voor de gemoedsrust.

In het begin had ik geen problemen om dit te doen, maar na 2 dagen had ik 
totaal geen zin meer om weer 30 minuten te mediteren. Ik kreeg gedachten 
dat 30 minuten veel te lang is en beter maar kan stoppen. Gelukkig 
heb ik een accountability systeem opgesteld. Indien ik niet 5x per week 
mediteer moet ik de keuken van een vriend van mij schoonmaken (erg 
vies). En bij het halen van mijn doel (beloning) mag ik mijzelf verwennen 
met een bioscoopje. Ik geniet altijd erg van een goede film en dit doe ik 
graag met mijn vriendin. Dit accountability systeem heb ik afgesproken 
met mijn vriendin en goede vriend. Zij houden mij verantwoordelijk aan het 
einde van de week. Wij zullen samen  met jou een accountability systeem  
afspreken. Hierover volgt meer in de wekelijkse opdrachten en in deze 
basis handleiding.

PRINCIPE 8: 80/20 REGEL.

Heb je weleens gehoord van de 80/20 regel5? De veralgemeende regel 
beschrijft dat 80% van de uitkomsten veroorzaakt worden door 20% van 
de oorzaken. De eerste 2 principes zijn verantwoordelijk voor 80% van het 
resultaat. Natuurlijk is het ook belangrijk om regelmatig te sporten en het 
verwijderen van stress uit je lichaam. Maar wat je dagelijks eet is verruit 
het belangrijkste. Daarom zal dit  component   ook   de  meeste  aandacht  
krijgen  in  Het “OptimaleGezondheids” trainingsprogramma.
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PRINCIPE 9: MAAK EN VOLG DE WEKELIJKSE OPDRACHTEN.

Ik  weet als  geen ander wat het is  om allerlei  programma’s  te hebben 
geprobeerd zonder blijvend resultaat. Dit komt omdat de meeste 
programma’s de informatie in één keer aan de klant toesturen. Je weet 
niet meer wat stap 1 is. Wij mensen leren niet effectief op deze manier, het 
is veel beter om gedoseerd je opdrachten en informatie te geven zodat jij 
er ook meer aan de slag  gaat. Natuurlijk heb jij nu ook een leven en kun 
je niet zo maar alles  aan de kant schuiven. Vandaar heb ik het 4 weken 
programma op de volgende manier opgebouwd:

* Week 1 is FastStart. Dat zijn in totaal 3 documenten (waaronder deze 
handleiding). Ook heb je de opdrachten van week 1 ontvangen. Dit zijn 
korte ‘’to the point’’ oefeningen om je klaar te stomen voor de komende 
weken. De oefeningen kun je uitwerken een je speciale boekje. Dit kun 
je zien als een soort van dagboek, waar jij al je vorderingen in opschrijft.

* Week 2 tot 4: Wekelijkse opdrachten met ondersteunende documenten.

* Meer over het programma vindt je in de ‘’Planning” (apart document).

Ik garandeer dat jij je na het volgen van het 4 weken coaching programma 
jij tenminste de volgende verbeteringen zult merken:

* Meer focus; 

* Meer energie; 

* Afvallen;

* Betere spijsvertering; 

* Huidproblemen verdwijnen; 

* Beter met stress omgaan; 

* Sterker immuunsysteem; 

* Verouderingproces vertraagd; 

* Je gezond & fitaal voelen!

* Optimale Gezondheid

In de komende hoofdstukken worden de principes verder uitgelegd!
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VOEDING

INTRODUCTIE

Een ongezonde lifestyle is de oorzaak van veel gezondheidproblemen in de 
westerse wereld. Denk  eens   aan  een  gezondheidprobleem  waar  jij  nu   
zelf  wellicht mee  zit? Acne? Oververmoeidheid? Slapeloosheid? Stress?   
Eczeem? Overgewicht? Brandend  maagzuur, Migraine, Hoge Bloeddruk? 
Obstipatie? Eczeem? Of gewoon jezelf niet voelen?

Al deze aandoeningen  zijn voor een groot deel verantwoordelijk  door 
wat je dagelijks  eet. Hierdoor wordt het systeem overbelast en komen 
deze aandoeningen naar boven. Ik heb zelf jaren lang  last  gehad van 
overgewicht  en acne. Ik  at alleen  maar ongezond, vrijwel geen groente 
(groente op pizza telt niet mee) en kreeg lang niet voldoende beweging.

Hierdoor werd mijn systeem overbelast en uitte zich in overgewicht en 
acne. Pas toen ik mijn leven op orde kreeg verminderde deze symptomen. 
Mijn systeem was niet meer overbelast en verloor overtollige kilo’s en mijn 
huid werd aanzienlijk beter. Daarnaast kreeg ik ook VEEL MEER ENERGIE!

Oververmoeidheid is iets waar veel mensen (ik eerder ook) mee te maken 
hebben. Ze zitten vast in een vicieuze cirkel:

* Moe wakker worden en denken aan wanneer je weer kunt gaan slapen.

* Vervolgens  een ongezonde maaltijd  naar binnen  werken  of  ontbijt 
volledig  overslaan. Hierdoor krijgt je lichaam niet het brandstof om 
goed te functioneren.

* Je voelt je nog vermoeider en compenseert dat door koffie te drinken. 
Tijdelijk voel jij je beter door de suikers  en cafeïne. Maar deze tijdelijke  
energie  boost  is  voor korte duur omdat je lichaam overbelast wordt.
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* Snel nog een kop koffie drinken en wat suikers eten.

Ik hoef je niet te vertellen dat dit de oorzaak is van weinig energie. 
Bovenstaande was mijn eigen realiteit. Door gezond te eten zul jij PER 
DIRECT al resultaat merken. Je lichaam krijgt de benodigde brandstof om 
goed te functioneren.

JE KRIJGT VEEL MEER ENERGIE TERUG

Als afvallen één van je doelen is. Dan heb ik goed nieuws voor je. Door alleen 
maar het beste voedsel te eten val jij per direct af. Obesitas en overgewicht 
is zeker een probleem waar veel mensen mee te maken hebben. Het 
begint inmiddels ook al op de basisschool. Ik zie steeds meer kinderen 
met overgewicht. Eerder was dit een trend vooral zichtbaar in Amerika. Dit 
wordt voornamelijk veroorzaakt door het onbeheerst snacken.

Zelfs Nederland begint een ‘’snacking cultuur’’ te ontwikkelen. Grote 
borden vol met pasta of aardappelen. Alleen maar zoete  drankenvol   met  
suikers. En natuurlijk  junkfood bij welbekende fastfood ketens. Nu wil ik 
geen betoog gaan houden wat er aan de hand is in onze samenleving, 
maar de trend is aanwezig.

Het lichaam heeft grote problemen om dit goed verteren omdat het 
daarvoor niet gemaakt is. Ook heeft het lichaam problemen om de juiste 
mineralen en vitamines uit deze voeding te halen. Hierdoor ontstaat het 
gevoel van honger lijden (te weinig vitamines/mineralen).

Zal daardoor wellicht overgewicht veroorzaakt worden? Omdat het 
lichaam constant in een gevoel van honger verkeerd. Vanzelfsprekend ga 
je daardoor MEER eten.

Om het nog erger te maken, je lever heeft het veel te druk met alleen maar 
je bloed te zuiveren van deze ongezonde voeding. En heeft geen tijd voor 
om suikers en vetten goed om te zetten, met ophoping en overgewicht 
als gevolg. En daar blijft het niet! Je bijnier en schildklier zijn compleet 
overbelast waardoor er weinig energie overblijft om je fit te voelen.

KORTOM: HET SYSTEEM IS OVERBELAST!

Gelukkig  kan het ook anders! Door alleen  maar gezond en ‘’groen’’ te leven  
zullen al deze akelige symptomen verdwijnen. Door chocolade, koffie, zoete 
dranken, hamburgers, donuts, koekjes, alcohol, verzadigde vetten, pasta, 
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chips, patat etc. te vervangen door zuiver water (spa blauw), 
verse groente vol met vitamines en mineralen, mager vlees, en 
gezonde vetten voel jij je veel beter!

LOGISCH TOCH?

Een ander groot voordeel van een gezonde lifestyle is je 
immuunsysteem. In een overbelast lichaam  is  je immuunsysteem  
ook overbelast.  Hierdoor wordt  je meer vatbaar voor allerlei 
ziektes . In een overbelast lichamelijke is het voor bacteriën, 
virussen etc. een stuk eenvoudiger om  je lichaam  binnen  te  
dringen.  In  een gezond lichaam  heeft je immuunsysteem  alle 
bestandsdelen in huis om ziektes af te weren. Hierdoor wordt je 
vrijwel niet meer ziek!

Ik werd eerder altijd om de paar maanden ziek. Ik kreeg altijd 
last van griep en was in de winter altijd verkouden. Sinds mijn 
aangepaste lifestyle ben ik niet meer ziek geworden. Ik heb al in 
bijna 2 jaar geen griep meer gehad. Natuurlijk kwam het wel een 
keer op, maar was de volgende dag weer direct over. Eerder was 
ik minimaal een week uit roulatie.

Nu lees  je hoe belangrijk  een goed gebalanceerde voeding  voor 
je lichaam  is.  Het lichaam vraagt om de juiste brandstof, en met 
behulp van dit programma gaan wij ervoor zorgen dat je lichaam 
dat ook krijgt! En je krijgt zoveel terug van je lichaam…
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WAT IS 
VOEDING?

Voeding is hoe het lichaam omgaat met voedsel. Alles wat je ziet heeft 
water en voeding nodig om te overleven. Vanzelfsprekend  heb je ‘’goed’’ 
voedsel nodig  zodat je lichaam  voldoende brandstof  heeft om goed te 
functioneren. Om goed te kunnen inschatten hoe voeding is opgebouwd 
zul je eerst moeten weten welke termen vaak gebruikt wordt.

ENERGIE & VOEDINGSSTOFFEN (NUTRIËNTEN)

Alles wat je eet wordt omgezet in voedingsstoffen en/of energie. Het 
maakt niet uit wat je eet, je zult altijd een bepaalde hoeveelheid energie 
krijgen. Deze energie heb je nodig om iets te doen. Je kunt  het zien als  
ruwe brandstof.  De hoeveelheid energie wordt altijd gemeten in calorieën. 
Dit is de warmte die geproduceerd wordt bij het nuttigen. Zonder voedsel 
heb je niet de energie om te functioneren.

Voedingsstoffen daarentegen heeft je lichaam nodig om cellen te bouwen, 
handhaven en repareren van beschadigd weefsel. Voeding wordt in 2 
groepen verdeeld:

Macronutriënten(voeding) koolhydraten, eiwitten, vetten, en water.

Micronutriënten (voeding) vitamines, mineralen en spoorelementen.

Dus wat is het verschil? De hoeveelheid dat je nodig hebt. Je hebt veel 
meer macronutriënten nodig dan micronutriënten. Neem nou bijvoorbeeld 
eiwitten, gemiddeld genomen heeft een man 63 gram eiwitten per dag 
nodig voor spierherstel en opbouw. Een vrouw heeft 50 gram nodig. Van 
micro heb je aanzienlijk minder nodig. Van vitamine C heb je gemiddeld 
nodig 70 milligram nodig. In het  volgende hoofdstuk leer je  hoeveel  je  
van  de  macro  en micronutriënten  nodig  hebt. Dit  hoef je allemaal  niet 
exact te herinneren omdat speciale actieplannen heb ontwikkeld. Ik wil 
alleen introduceren in het concept voeding.

Nu ga je leren wat de verschillende nutriënten (voedingsstoffen) zijn.
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KOOLHYDRATEN

De   eerste   voedingsstof   waar  we  het   over koolhydraten.  Koolhydraten  
zijn  voedingsstoffen gaan  hebben  zijn en belangrijk  voor energie. Dit  
komt omdat de omzetting naar energie sneller verloopt dan bij bijvoorbeeld  
vet. Vandaar dat je na het nuttigen van een koolhydraatrijke snack (zoals 
pasta) tijdelijk veel energie krijgt. Steeds meer diëten  gaan uit van goede 
en  slechte  koolhydraten. In dit programma wordt de inname van slechte 
koolhydraten zoveel mogelijk beperkt. Je vraagt je waarschijnlijk af wat 
goede en slechte koolhydraten überhaupt zijn?

Goede koolhydraten zijn o.a. te vinden in:

De meeste goede koolhydraten zijn te vinden in fruit en groenten, ook zijn 
ze te vinden in noten. Mijn favoriete  bron van goede koolhydraten  en 
vezels is  broccoli,  dit zie ik als een ‘’super  groente’’. Het  voordeel van 
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goede koolhydraten  is  natuurlijk dat het vertering-  en immuunsysteem 
bevorderd wordt, maar ook de insulinebalans van het lichaam zal in balans 
komen, waardoor het cholesterolniveau daalt en je ook nog kunt afvallen 
als leuke bonus.

Daarom richt het “OptimaleGezondheid” zich vooral op de inname van 
goede koolhydraten en worden slechte koolhydraten zoveel mogelijk 
verbannen. Hierdoor krijgt je lichaam weer voldoende voedingsstoffen 
binnen en voel jij je al een stuk beter.

Slechte koolhydraten zijn o.a. te vinden in:

De meeste slechte koolhydraten komen voort uit ‘’wit’’ en zo’n beetje alles 
waar wit voor staat bevatten  slechte   koolhydraten.   Deze  koolhydraten   
bevatten  weinig vezels   omdat  de belangrijke voedingsstoffen verwijderd 
zijn voor massa productie. Deze koolhydraten worden erg snel opgenomen 
in je lichaam en vormt de basis van vele gezondheidsproblemen in de 
westerse wereld. Goede koolhydraten daarentegen bevatten voldoende 
vezels, deze vezels zijn noodzakelijk voor een goede en bevorderlijke 
spijsvertering.

WIT BROOD CHIPS

JAM

FRIET

SUIKER 

WITTE RIJST 

FRISDRANKEN  

PASTA 

CHOCOLADE 

CORNFLAKES 

GEDROOGD 
FRUIT
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WERKING

Zoals je inmiddels door hebt zijn koolhydraten overal te vinden, in een 
‘’super food’’ zoals verse broccoli, spruitjes maar ook in een zak chips. Alle 
koolhydraten bevatten suikers, deze suikers zijn verschillend in het soort 
voedsel dat je eet. Zo is de suiker in fruit anders dan de suikers in een 
reep chocolade of chips. Het verschil zit vooral in de snelheid waarmee de 
suikers worden opgenomen door het lichaam.

Zo zul je meteen de suiker effecten merken bij het nuttigen van een zak 
chips. Dit effect zul je minder snel merken wanneer je broccoli eet. Wanneer 
suiker eenmaal in je lichaam zit zorgt de pancreas ervoor dat  er voldoende  
insuline  vrijkomt om  de suikers te verwerken. De pancreas wordt  ook wel 
de alvleesklier  genoemd en heeft als  werking om  hormonen  te produceren. 
Dus wanneer je veel ‘’slechte’’ koolhydraten in je lichaam krijgt moet deze 
klier extra hard werken om het suikergehalte weer op acceptabel niveau 
te brengen. Dit doet het orgaan door insuline in je lichaam los te laten en 
weet exact hoeveel insuline hiervoor nodig is.

Wanneer deze suikers te snel vrijkomen in je bloed (zoals bij het eten 
van junk food) moet de pancreas meer insuline loslaten dan normaal. 
Daarentegen wanneer  suikers langzaam in je bloed komen (zoals bij het 
eten van groente) hoeft de pancreas minder hard te werken. Dat laatste 
is precies de oorzaak van overgewicht, vanwege de snelle suikers krijg je 
juist meer zin om te eten. Een groot voordeel van ‘’langzame’’ koolhydraten 
is dat je juist GEEN trek hebt omdat je lichaam alle voedingsstoffen al in 
huis heeft. Dit merk je in veel energie over een langere periode in plaats 
van tijdelijk VEEL energie en daarna GEEN energie.

Hiernaast zie je de werking van de opname schematisch. 
Een ‘’high GI’’ betekent een SNELLE opname in je bloed. 
Een ‘’low  GI’’ juist een langzame opname. Zoals je kunt 
zien heb je bij een ‘’high GI’’ tijdelijk veel energie maar 
daarna een inkak-sessie.  Bij een langzame opname heb 
je gemiddeld genomen over een langere tijd voldoende 
energie en wordt het systeem niet belast. Ik vergelijk het 
altijd met een auto; door constant in hoge toeren te rijden 
raakt de motor overbelast en is het verbruik erg hoog. Maar 
bij normale toeren rijden (2500) wordt de motor lang niet 
zoveel belast en is vanzelfsprekend het verbruik optimaal.
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Je  vraagt je wellicht af wat de GI index  nou  precies  is?  Dit  is  de snelheid  
waarmee de koolhydraten worden verteerd en de opname van glucose 
(suikers) in het bloed komen. In de voedingsleer noemt men dit ook wel de 
glycemische index (afkorting GI).

Wanneer er twee producten worden gegeten met evenveel koolhydraten  
kan bij  het ene product sneller  en meer glucose  (suikers)  in het bloed 
laten  vrijkomen dan bij het andere product. Dit is waarom je snelle en 
langzame koolhydraten hebt. Bijvoorbeeld witbrood versus volkorenbrood. 
Snel versus langzaam.

Kijk maar eens in de bovenstaande tabel en zie je dat cornflakes een hoge 
GI waarde heeft. Deze koolhydraten worden erg snel opgenomen door  
het lichaam. Daarentegen worden volkoren producten veel minder snel 
opgenomen (lagere GI).

WAAROM?

Deze koolhydraten moeten eerst in de darm worden afgebroken vanwege 
de vezels. Snelle koolhydraten bevatten daarentegen weinig vezels 
waardoor het lichaam niks hoeft te doen en kan daarom per direct in 
het bloed worden opgenomen. Maar je lichaam is daar helemaal niet 
voor gemaakt! Je lichaam heeft juist behoefte aan vezels en langzame 
koolhydraten. Dit komt omdat ons lichaam nog steeds  gebouwd is  voor 
verse natuurlijke  producten. Maar door de massaproductie  zijn juist  deze 
voedingsstoffen  kunstmatig  aangepast,  waardoor deze snelle opname 
mogelijk is.  Nu wil ik niet de voedingsindustrie  op de schuld geven. Door 
dezeindustrie is het mogelijk dat in de westerse wereld voedsel geen 

Voorbeeld GI Index

PRODUCT GI
CornFlakes 85

Volkoren 55
Haver 70
Pizza 85

Spaghetti 50-60
Aardappelen (gekookt) 80-85

Aardappelen (puree) 104
Melk 40-50
Cola 97
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probleem meer is. Maar er zijn ook nadelen aan verbonden. En het is aan 
jou om je verantwoordelijkheid voor je lichaam te nemen en ervoor te 
zorgen dat je WEL de goede voedingsstoffen binnenkrijgt. Maar maak je 
niet druk! In “OptimaleGezondheid” ga ik je daarbij stap voor stap helpen.

Naast de glycemische Index bestaat er ook een andere term, namelijk de 
glycemische last. Dit is in principe hetzelfde als de glycemische index met 
als verschil dat er ook wordt meegeteld hoeveel koolhydraten er exact in 
het product zitten.

Momenteel verschillen  de meningen  wat betreft de berekening.  Zo heeft 
wortelen dezelfde index  als  suiker,  dat is  natuurlijk niet correct omdat 
wortelen zeker minder snel worden opgenomen. In “OptimaleGezondheid” 
wordt juist  de focus gelegd op de beste langzame koolhydraten vooral uit 
verse groentes. Hierdoor wordt je systeem minder belast en heb je energie 
over een langere periode.

Hieronder nog een lijst met producten hoog in de glycemische  index.  
Deze lijst heb ik samengesteld alleen om je te laten zien wat het verschil is. 
Vanzelfsprekend hoef je niet alles te onthouden, omdat “OptimaleGezondheid” 
juist stap voor stap jou deze gezonde richting in duwt.

Voorbeeld GI Index

PRODUCT GI
Bier 110

Aardappelen (gebakken) 95
Patat 95

Rijstmeel 95
Chips 90

Cornflakes 85
Popcorn 85

Instant Rijst 85
Meloen 75

Witbrood 70
Chocolade 70
Witte rijst 70
Noodles 70

Spaghetti 55
Popcorn (vers) 55
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Voorbeeld GI Index

PRODUCT GI
Volkoren 50

Bruine rijst 50
Basmati rijst 50

Erwten uit blik 50
Zoete aardappelen 50

Volkorenpasta 40
Havermout 40

Roggebrood 40
Quinoa 35

Wilde rijst 35
Verse wortelen 30

Zuivelproducten 30
Doperwten 30

Vers fruit Groene bonen 30
Chocolade (puur >70%) 30

Pinda’s 22
Groenten 15

<15

Zoals je kunt zien zijn de producten die vers zijn veel  lager in  de  GI index. 
“OptimaleGezondheid” gaat zelfs nog een stap verder dan deze lijst. We 
zullen ons vooral richten op de allerbeste groentes vol met vitamines en 
mineralen. De meeste producten uit de lijst die gemaakt zijn op basis van 
witte bloem/meel staan hoog in de index. Dat zijn de meeste desserts, 
witbrood, normale pasta, witte rijst etc. Helemaal bovenaan de lijst zul je 
bier vinden, dit verklaart waarom bier een bierbuik veroorzaakt.
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EIWITTEN

Eiwitten (ook wel  proteïnes  genoemd) zijn essentieel  voor het leven op 
zich. Je kunt niet leven zonder eiwitten en daarom heb je elke dag eiwitten 
nodig om goed te functioneren. Eiwitten zijn nodig   voor  de  opbouw  
van het lichaam, met  name  groei, zuurstoftransport naar de spieren, 
herstellen en opbouwen van de spieren. Vandaar dat atleten altijd veel 
eiwitten (wordt ook wel proteïnes genoemd) uit hun voeding halen.

Het belangrijkste van eiwitten is de aanvoer van zogenaamde aminozuren. 
Alle eiwit in het menselijk lichaam bestaat uit losse bouwstenen, dit 
worden de aminozuren genoemd. Eiwitten bestaan uit aminozuren. De 
spijsvertering breekt het eiwit af tot deze zogenaamde aminozuren en 
hiervan zijn er 25 bekend. Wat je moet onthouden is dat voldoende eiwitten 
uit je voeding essentieel is.

Het menselijke lichaam kan bepaalde eiwitten zelf maken (uit de lijst van 
25), maar niet alle eiwitten. De eiwitten die het lichaam niet zelf kan maken 
moet uit je voeding gehaald worden en deze worden essentiële eiwitten 
genoemd.

Er zijn veel voedingsbronnen die eiwitten hebben. Denk aan vlees, vis, 
melkproducten, eieren etc. Deze producten bevatten doorgaans de meeste  
eiwitten, dit worden ook wel dierlijke eiwitten genoemd. Daarbij bevatten 
graanproducten, bonen, noten, peulvruchten ook eiwitten en deze worden 
plantaardige eiwitten genoemd. Voor een gezond lichaam heb je voldoende 
dierlijke eiwitten nodig.

Er zijn 9 aminozuren10  die het lichaam nodig 
heeft om in leven te  blijven.  Deze kan  je  
lichaam  zelf  in maken,  dit  zijn  de  essentiële   
eiwitten onvoldoende  mate zoals  hierboven   is 
genoemd. In  dierlijke eiwitten  komen  naast 



28

OPTIMALEGEZONDHEID
BASIS HANDLEIDING

gewone aminozuren ook de essentiële  aminozuren voor. Plantaardige 
eiwitten hebben onvoldoende essentiële eiwitten, daarom is het belangrijk 
om voldoende dierlijke eiwitten te eten.

Het is mogelijk om alle aminozuren uit alleen plantaardig voedsel 
te halen, maar dit is niet eenvoudig in de praktijk, vandaar dat het 
“OptimaleGezondheid” juist gebaseerd is op dierlijke e plantaardige 
eiwitten!

Gemiddeld genomen heeft het lichaam minimaal 0,75 eiwit per kg 
lichaamsgewicht nodig,  dit is echter zeer minimaal en wat meer is 
beter. Dit varieert wanneer je ook veel aan het sporten bent, dan heb je 
vanzelfsprekend meer eiwitten nodig voor spieropbouw en herstel (1,5 tot 
2 eiwit per kg).

Door goed te combineren tussen  dierlijke en plantaardige eiwitten  
kun  je de minimale hoeveelheid zeker halen. Daarbij kun je ook teveel 
eiwitten eten, dat extra gedeelte wordt dan door het lichaam verbrand. 
Het nadeel hiervan is dat er afvalstoffen achterblijven en door de nieren  
weer  afgevoerd moeten worden. Maar in de praktijk  is  dit hoeveelheden 
eiwitten  (opgeblazen gevoel, winderig).  Naast dierlijke alleen  bij  enorme 
eiwitten  is  er  ook voldoende eiwitten te halen uit plantaardige bronnen. 
Hieronder heb ik een lijst samengesteld zodat je kunt zien dat er in veel 
groentes ook voldoende eiwitten aanwezig zijn:

49% 
eiwit 

45% 
eiwit 

40% 
eiwit 

31% 
eiwit 

28% 
eiwit 

21% 
eiwit 

17% 
eiwit 

34% 
eiwit 

34% 
eiwit 

34% 
eiwit 

16% 
eiwit 

8% 
eiwit 

34% 
eiwit 

8% 
eiwit 

22% 
eiwit 

15% 
eiwit 

13% 
eiwit 

SPINAZIE BROCCOLI

BLOEMKOOL

TARWEKIEMEN

COURGETTE

POMPOENPITTEN

VOLKOREN

SLA

CHINESE KOOL

SLA

CITROENEN

BRUINE RIJST

BOERENKOOL

HAZELNOTEN

KOOL

HAVER

WALNOTEN
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VETTEN

Vetten zijn naast eiwitten en koolhydraten, een van de drie voedingsstoffen 
die energie aan je lichaam leveren. Daarom is het belangrijk om op de 
hoeveelheid vet te letten in je eten. Veel mensen weten niet dat vet absoluut 
essentieel is voor het functioneren van het lichaam. Veel mensen denken 
bij ‘’vet’’ dat het ongezond is. Vetten leveren namelijk essentiële vetzuren 
die niet door het lichaam zelf gemaakt kan worden (vandaar het woord 
essentieel).

Ze worden gebruikt voor meerdere lichamelijke functies:

* Energiebron

* Zorgen voor een opname van vitamines A, D, E en K. Vetten zorgen 
ervoor dat het transport van vitamines goed verloopt.

* Beschermt het lichaam tegen kou

* Beschermt kwetsbare organen

* Belangrijke bouwstoffen in het lichaam.

Zoals je uit de bovenstaande lijst kunt lezen is het weglaten van vetten uit 
je dieet niet slim. Als  je in de supermarkt  de ingrediënten  van een product 
bekijkt zie je altijd twee soorten vetten, verzadigde en onverzadigde vetten.  
Wat zijn nou precies verzadigde en onverzadigde vetten?

Het verschil zit in de samenstelling van de vetzuren, over het algemeen 
bevatten alle vetten en oliën verzadigde en onverzadigde vetten.

VERZADIGDE VETTEN

Verzadigde   vetten  worden  vooral  gevonden  in  dierlijke producten.  
Denk  dan vooral aan zuivelproducten  (melk,  kaas), vet rund boter,  
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roomboter, of varkensvlees, en natuurlijk  chocolade. Verzadigde vetten 
hebben als eigenschap dat het cholesterol gehalte in het bloed stijgt. 
Een te hoog cholesterol   gehalte in het lichaam heeft als gevolg dat de 
bloedvaten kunnen dicht slibben, vandaar dat er steeds meer mensen 
hart- en vaatziekten krijgen vanwege te vet eten (junkfood). Daarom is het 
belangrijk om niet teveel verzadigde vetten binnen te krijgen.

ONVERZADIGDE VETTEN

Deze vetten zijn vloeibaar en komen vooral voort uit plantaardige 
producten. Veel onverzadigde vetten zijn te vinden in olijfolie, vis, en 
noten.   Onverzadigde vetten hebben als positieve eigenschap dat het 
cholesterolgehalte in het bloed juist daalt, hierdoor verklein je de kans op 
hart-en vaatziekten.
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WATER

Het laatste punt  wat betreft macronutriënten  is  wat je drinkt. De meest 
krachtige zuiverende vloeistof bekend is natuurlijk water. Het menslijk 
lichaam is voornamelijk gemaakt uit water. Water is niet alleen bevorderlijk 
maar noodzakelijk voor het leven. Alleen ademhalen is belangrijker. Water 
heeft een extreem belangrijke rol in hoe ons lichaam functioneert. Simpel 
gezegd, des  te meer zuiver  water je drinkt, des te gezonder je wordt.

Natuurlijk weet iedereen dat het belangrijk is om regelmatig zuiver water 
te drinken. Maar toch  verbaasd het  mij  altijd  weer hoeveel mensen  
eigenlijk  verreweg te  weinig  water binnenkrijgen. Ook vergeten veel 
mensen regelmatig om water te drinken. Je vergeet  toch ook niet om te 
ademen? Zo fitaal is water voor je. Het verbeterd niet alleen de kwaliteit 
van je leven, maar verlengd ook nog je leven. Laten we maar eens kijken 
naar een aantal voordelen van voldoende water drinken:

Voorkomt en verbeterd de volgende klachten:

o  Rugklachten;

o  Oververmoeidheid;

o  Hoofdpijn/migraine;

o  Allergieën;

o  Astma;

o  Depressies;

o  Hoge bloeddruk/hypertensie;

o  Cholesterol;

o  Gewricht en spierpijn;

o  Huidproblemen;

o  Verteringproblemen;

o  Obstipatie, maagpijn, maagzuur;

o  Weinig energie;

o  Nog veel meer!
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WATER KUN JE NIET VERVANGEN!

Dranken die alleen maar een gedeelte water bevatten zijn niet goed 
genoeg. Vaak bevatten deze dranken ook nog erg veel suikers.  Daarbij 
wordt  vloeistof  per direct in je lichaam opgenomen omdat er geen vezels 
aanwezig zijn. Dat is  ook de reden waarom bier zo snel omgezet wordt in 
vet. Het wordt per direct door je lichaam opgenomen.

De volgende dranken zijn niet goed voor je:

o  Sapjes (alle vruchtensapjes). Ja zelfs vers geperste sinaasappelsap. Dit 
komt omdat de vezels door het persen verwijderd zijn;

o  Frisdrank;

o  Thee (behalve groene/witte);

o  Koffie;

Neem nou eens dranken met cafeïne. Deze stimuleren je bijnieren en 
drogen je lichaam uit van belangrijke vitamines en mineralen. Vandaar dat 
je altijd een droge mond hebt na een bak koffie.  Dranken met  veel suikers  
stimuleren  je pancreas orgaan waardoor insuline  wordt vrijgelaten  in je 
bloedbaan, hierdoor ben je het systeem  aan het overbelasten  omdat het 
natuurlijke vetverbranding systeem op de hobbel wordt gegooid. Het is 
niet natuurlijk dat de pancreas zoveel insuline vrijgeeft.

Maar toch is koffie een belangrijk onderdeel van het leven van nu. Maar 
weet je wel hoeveel cafeïne er in je favoriete  dranken aanwezig zijn?  Laten 
we eens kijken naar de feiten van cafeïne. Dit  is  vooral belangrijk  als je 
regelmatig last  hebt van nervositeit,  slaapproblemen, verteringsproblemen  
of  hyper  actief  bent.  Indien  je  dagelijks  inname bedraagt dan 500 tot 
600 dan is het belangrijk om te verminderen…
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OPRACHT:Maak  een  aantekening  in je  ‘Schrift’’  en schrijf op hoeveel  
cafeïne  je ongeveer dagelijks neemt. Voor een lijst zie hieronder!

Frisdranken bevatten weliswaar minder cafeïne dan koffie zoals je 
hierboven kunt zien, maar vergeet niet! Ik heb het nu alleen maar of 
cafeïne! Dus nog niet eens de hoeveelheid suikers aanwezig in frisdranken. 
Cola bevat cafeïne, suiker, natrium en zuur. Niet voor niets kun je met cola 
munten schoonmaken. Ik zeg niet dat je NOOIT meer deze dranken moet 

KOFFIE BRON

FRISDRANK BRON ENERGIE DRANKEN

THEE BRON
Cafeïne (milligrams)

Cafeïne (milligrams) Cafeïne (milligrams)

Cafeïne (milligrams)

Dunkin koffie, (480 mL) 143-206
Standaard koffie, (240 mL) 95-200
Standaard koffie, 
cafeïnevrij, (240 mL) 2-12

Instant koffie, (240 mL) 27-173
Instant, cafeïnevrij, (240 mL) 2-12
Starbucks Espresso, (30 mL) 58-75

7Up 0
Coca-Cola Cherry 35
Coca-Cola Classic 35
Coca-Cola Zero 35
Diet Coke 47
Dr Pepper 42-44
Fanta 0
Pepsi 36-38

Red Bull, (250 mL) 76
Monster Energy, (480 mL) 160

Zwarte thee, (240 mL) 40-120
Zwarte thee, cafeïnevrij (240 mL) 2-10
Starbucks Thee, (480 mL) 100
Lipton Lemon Iced Tea, 
(355 mL) 7

Nestea Iced Tea, (355 mL) 26
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nemen, maar reduceer de inname wel tot een gebalanceerd niveau. Als 
laatste punt dat ik hier wil maken is  thee. De meeste  mensen drinken 
zwarte thee, deze kun je natuurlijk veel beter vervangen met groene of 
witte thee. Groene thee bevat veel anti-oxidanten wat weer bevorderlijk is 
voor je immuunsysteem (maar ook nog steeds cafeïne). Maar je hoeft nu 
niet per direct je leven omgooien. We gaan in “OptimaleGezondheid” stap 
voor stap je levensstijl aanpassen. Ik wil alleen dat je bewust wordt van de 
nadelige eigenschappen van bovenstaande dranken.

AFVALLEN

Water drinken is wellicht de belangrijkste puzzel bij het afvallen. Water 
heeft geen calorieën, cafeïne, vet, cholesterol and laag in natrium. Het 
is de natuurlijke eetlust verdringer en helpt bij de stofwisseling. Recent 
onderzoek laat zien dat wanneer je weinig water drinkt vet in je lichaam 
toeneemt. Bij veel water drinken gebeurt juist het tegenovergestelde. 
Zonder genoeg water kunnen de nieren niet goed werken. Waardoor de 
werkdruk wordt overgenomen door je lever, kortom het systeem wordt 
weer overbelast. Het omzetten van vet is de primaire taak van je lever. 
Omdat je lever niet goed kan functioneren doordat deze de werkdruk van 
de nieren moet overnemen, blijft er werk over! Hierdoor  wordt  minder  
vet omgezet en meer vet is opgeslagen. Het resultaat is overgewicht bij 
langdurig te weinig water drinken.

Water is je lichaam oplosmiddel voor verschillende processen. Elke  reactie  
in je lichaam gebeurt  in het  bijzijn   van water.  Water  transporteert  
hormonen,  mineralen,  zuurstof, antilichamen en zelfs eiwitten werken 
beter in een lichaam met voldoende water. Wanneer je dorst hebt betekent 
dat eigenlijk dat je al te laat bent. Dit is je lichaam natuurlijke noodreactie dat 
je écht water moet drinken. Niet wachten totdat er al schade is aangedaan. 
Het is veel beter om ervoor te zorgen dat je de hele dag gehydrateerd blijft 
door voldoende  water te drinken. Hierover volgt meer in ‘’opdrachten week 
1’’ van “OptimaleGezondheid”.

MICRONUTRIËNTEN: VITAMINES & MINERALEN

Een gezonde voeding bestaat uit voldoende voedingstoffen voor je 
lichaam. Maar de vraag is natuurlijk, hoeveel is genoeg? Er zijn een aantal 
richtlijnen die aangeven hoeveel je van elke voedingsstof  nodig  hebt.  Deze 
richtlijnen  zijn  vastgesteld  door  de Gezondheidsraad11   in Nederland 
door Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheden (ADH) vitamines en mineralen. 
Vandaar dat je op voedingsproducten altijd helemaal rechts  een (ADH)  
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richtlijn ziet. Overigens  de meeste landen hebben geen gedegen richtlijn 
en nemen het over van andere landen. Zo dateert de richtlijnen uit Engeland 
nog uit de jaren negentig.

Over het lezen en begrijpen van de hoeveelheid voedingsstoffen volgt zo 
dadelijk meer. Wat je moet onthouden hierover  is dat  “OptimaleGezondheid” 
richt zich op deze Nederlandse gedegen richtlijnen12. Vaak spreken 
onderzoeken elkaar tegen op het gebied van gezondheid, door de richtlijnen 
te volgen is dit niet aan de orde.

WAT ZIJN VITAMINES EN MINERALEN?

Vitamines zijn  chemische verbindingen en onmisbaar voor  het   lichaam. 
Ze zijn verantwoordelijk voor herstel, groei en optimaal functioneren van 
het lichaam. Ook zorgen vitamines ervoor dat de gezondheid in stand 
blijft. Deze vitamines kun je alleen halen uit je voeding. Het verschil  tussen  
vitamines  en mineralen in hoe ze zijn opgebouwd. Vitamines komt voor 
uit de levende natuur en mineralen uit de dode natuur. Het belangrijkste 
wat je moet onthouden is  dat je lichaam  vitamines  en mineralen niet zelf 
(of maken. Vandaar dat je voeding uitgebalanceerd moet zijn.

Dan zijn er ook nog spoorelementen, maar het belangrijkste verschil 
is dat je daar minder van nodig hebt. Niet alle vitamines, mineralen en 
spoorelementen zijn essentieel. Dat wil zeggen dat je lichaam ze niet perse 
nodig heeft.

Hieronder een lijst met de Vitamines, mineralen en spoorelementen die je 
nodig hebt:

./ Vitamine A

./ Vitamine B1, B2, B3, 
B5, B6, B8, B11, B12

./ Beta-caroteen

./ Vitamine C

./ Vitamine D

./ Vitamine E

./ Vitamine K

./ Calcium

./ Chroom

./ Chloride

./ Fosfor

./ IJzer

./ Jodium

./ Kalium

./ Koper

./ Magnesium

./ Mangaan

./ Molybdeen

./ Natrium

./ Seleen

./ Zink
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LANGE LIJST OF NIET?

Gelukkig heeft de gezondheidraad in Nederland een richtlijn opgesteld 
waarin 97,8% van de mensen in valt. Dit  betekent bij het volgen van 
deze richtlijn jij hoe dan ook de essentiële vitamines, mineralen en 
spoorelementen binnenkrijgt uit je voeding.

UITGANGSPUNT GEZONDHEIDSRAAD

* Zorg voor een gevarieerde voeding.

* Zorg dagelijks voor voldoende lichaamsbeweging.

* Gebruik dagelijks ruim groente, fruit en volkoren graanproducten. Eet 
regelmatig (vette) vis.

* Gebruik zo weinig mogelijk producten met een hoog gehalte aan 
verzadigde vetzuren en enkelvoudig trans-onverzadigde vetzuren.

* Beperk frequent gebruik van voedingsmiddelen en dranken met 
gemakkelijk vergistbare suikers en dranken met een hoog gehalte aan 
voedingszuren. 

* Beperk de inname van keukenzout.

* Bij alcoholgebruik: wees matig.

Zoals je hierboven kunt lezen is het eigenlijk erg simpel. Maar dat betekent 
natuurlijk niet dat het gemakkelijk is☺. Dit komt omdat diepgewortelde 
(ongezonde) gewoontes ervoor zorgen dat de meeste mensen nooit deze 
balans halen. In health “OptimaleGezondheid” gaan we er voor zorgen dat 
jij dat wel zult doen!

HOEVEEL HEB JE DAN VAN ELKE NODIG?

Ik  krijg  deze vraag vaak. Het  is  onduidelijk  wat  je  precies  nodig  
hebt  van  de  macro (koolhydraten, eiwitten, vetten, water) en de micro 
nutriënten (vitamines, mineralen) . Om het  nog  onduidelijker  te  maken  
zie  je  verschillende   richtlijnen  op verpakkingen.   Op verpakkingen kun je 
de onderstaande afkortingen tegenkomen (voorbeeld):
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GDA: betekent ‘Guideline Daily Amounts’ en wordt in het Nederlands 
aangeduid als Dagelijkse Voedingsrichtlijn. DVR: is de afkorting van 
‘Dagelijkse Voedingsrichtlijn’. ADH: is de afkorting van ‘Aanbevolen 
Dagelijkse Hoeveelheid’. RFW: is de afkorting van ‘Referentiewaarde’.

EN... WAT ZIT ERIN?
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Bovenstaande  ken je natuurlijk wel. Dit  zie je op veel producten (vooral aan 
de voorkant). Maar hoeveel heb je dan echt nodig?  “OptimaleGezondheid”  
gaat uit geldende richtlijnen.

Allereerst de hoeveelheid macro nutriënten voor een volwassene per dag

GDA /dag

* Energie Kcal 2000

* Eiwitten  50

* Koolhydraten 270

* Suikers  90

* Vet  70

* Verzadigd vet 20

* Vezels   25

* Natrium ofwel  2,4

* Zout   6

Zoals  je hierboven  kunt  zien  heb je 
helemaal niet  zo heel veel per dag nodig.  
In  een ‘’ongezonde’’ lifestyle  worden 
deze richtlijnen  verbroken. Neem nou  
bijvoorbeeld  suiker, hiervan heb je per dag 
maximaal 90 gram nodig. Ter vergelijking, 
een blikje cola heeft al 39 gram suikers… Kijk 
maar eens op de volgende pagina en dan 
zie je hoeveel suikers frisdranken eigenlijk 
hebben. En hoe eenvoudig het is om boven 
de richtlijnen uit te komen.

Of neem een zak chips (natural) volgens 
de voedingswaardetabel13 zit er 43 gram 
koolhydraten, 2,6 suikers (valt relatief mee) 
maar juist veel verzadigde vetten (18,2). 
Da terwijl je per dag maximaal 20 gram 
verzadigde vetten nodig hebt. En natuurlijk 
eet je op een dag niet alleen chips.. dit komt 
er dan bij op.
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Pindakaas kun je zien bevat toch veel verzadigde vetten en koolhydraten.

Ter vergelijking broccoli. Bestaat voornamelijk uit vitamines en mineralen.

Als laatste chocolade, zoals je hieronder kunt zien zit er veel suikers,  
koolhydraten  en vet in chocolade.  Erg eenvoudig om boven de aanbevolen 
hoeveelheid te komen. Ook zit er veel cholesterol  in chocolade  en als  je 
last  hebt van hoge bloeddruk is het helemaal verstandig om rustig aan te 
doen met  de  inname   van  chocolade.  Kijk vooral  eens  naar koffiekoek 
en hagelslag op de volgende pagina , vol met cholesterol!



40

OPTIMALEGEZONDHEID
BASIS HANDLEIDING

OPDRACHT: Ga  naar\vww.voedingswaardetabel.n   en neem eens een 
kijkje op de website. Maak in  je “schrift” aantekeningen over wat  je is 
opgevallen.
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VITAMINES & 
MINERALEN

De aanbevolen hoeveelheid voor vitamines en mineralen wordt hieronder 
aangegeven. Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH)

Eenheid /ADH per dag

Vitamine A  µg 800

Vitamine D  µg 5

Vitamine E mg 10

Vitamine C mg 60

Vitamine B1 mg 1,4

Vitamine B2 mg 1,6

Vitamine B3 mg 18

Vitamine B5 mg 6

Vitamine B6 mg 2

Vitamine B12 µg 1

Vitamine M  µg 200

Vitamine H  mg 0,15

Calcium mg 800

Fosfor  mg 800

IJzer mg 14

Magnesium mg 300

Zink  mg 15

Jodium µg 150
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Als  je nogmaals  naar bovenstaande  afbeelding  kijkt zie je bij  de 
vitamines  en mineralen gedeelte (%ADH** per 100g) en wordt procentueel 
aangegeven per 100 gram of per eenheid. Zo kun je zien of je ook de 
dagelijkse hoeveelheid vitamines/mineralen haalt.

Kijk nu eens naar broccoli14.  Zit vol met vitamines  en mineralen. Vandaar 
dat broccoli ook een ‘’super groente’’ wordt genoemd. Erg laag in verzadigde 
vetten en cholesterol. Ook een goede bron voor eiwitten en vitamines 
(vitamine E, C, K, A) en bevat mineralen. Op de volgende pagina kun je de 
hoeveelheid zien (Engels). Ook heeft broccoli bestandsdelen tegen kanker 
en heeft tal van andere positieve werkingen op het lichaam. Niet voor niets 
moest ik altijd mijn bord broccoli van mijn moeder helemaal opeten☺
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Een studie op basis van voedingswaarde verschillende groente heeft de 
universiteit van California een lijst samengesteld met de beste groente. 
Er werd voornamelijk gekeken naar vitamines als A, B, C en mineralen 
als kalium, calcium, ijzer en thiamine. Niet geheel verrast staat broccoli 
bovenaan de lijst!

De lijst:

1. broccoli;

2. spinazie;

3. spruiten;

4. Lima bonen;

5. erwten;

6. asperge;

7. artisjok;

8. bloemkool

9. zoete aardappel;

SUPPLEMENTEN

 Zoek eens met Google op het woord ‘’supplementen’’ of ‘’vitamines’’ en je 
vindt talloze websites en webshops. Als je de verschillende websites bekijkt 
lijkt het te goed om waar te  zijn.  Je  ziet  beloftes  zoals ‘’meer energie’’  
of ‘’verhoogd libido’’ etc. Het is  niet gek dat er miljoenen per jaar wordt 
uitgegeven aan supplementen. Nu zijn er studies die VOOR supplementen 
zijn en studies juist TEGEN. Het punt met supplementen is juist de kans op 
overdosering.     De meeste mensen denken dat supplementen compleet 
veilig zijn omdat het overal te koop is. Het gevaar van supplementen wordt 
juist versterkt indien je ook receptmedicijnen neemt (zoals bloeddruk 
verlagers). Wat de meeste mensen vergeten is dat veel voedsel ook al deze 
vitamines bevatten.

WAAROM GEBRUIKEN MENSEN DAN SUPPLEMENTEN?

Als je al je vitamines en mineralen uit eten kunt halen. Waarom nemen 
mensen dan überhaupt vitaminen pillen? Dit komt omdat mensen lui 
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zijn! Veel mensen zien vitamines en mineralen supplementen als iets 
gemakkelijks en snel. Je hoeft niet uren in de keuken te staan en niet allerlei 
suikers te eten. Gewoon een vitamine pil en klaar is kees☺. Andere nemen 
supplementen juist om receptmedicijnen te vermijden. Vanzelfsprekend 
is het altijd beter om de tijd te nemen om je vitamines en mineralen uit 
je voeding te halen. Maar onder bepaalde omstandigheden is het prima 
om supplementen te nemen. Maar nooit als een vervanger voor een goed 
gebalanceerde maaltijd.

Voor vrouwen is de inname van supplementen een ander verhaal. Ze 
verliezen veel ijzer elke maand tijdens  menstruatie  periode.  En de meeste 
voedingspatronen  zorgen lang  niet voor genoeg ijzer. Voor hen is natuurlijk 
een ijzer supplement een goede oplossing. Hetzelfde is het geval met de 
inname van calcium supplementen.

‘’Uiteindelijk is balans de sleutel’’

In “OptimaleGezondheid” gaan we juist de vitamines en mineralen halen 
uit verse groente. Dit is hoe moeder natuur het oorspronkelijk bedoeld 
heeft. Vanzelfsprekend als je een keer de griep  hebt is  het helemaal niet 
verkeerd om een extra vitamine C te nemen. Of als je niet voldoende vis 
eet dit aan te vullen met Omega  3 capsules. Maar het beste is natuurlijk 
broccoli eten (voor je vitamine C) en vette vis (zalm) voor je essentiële 
vetten.

Daarnaast zijn  er ook andere voordelen van vitamines  en mineralen  halen  
uit je voeding. Voedsel heeft niet alleen vitamines (zoals bij supplementen) 
maar ook eiwitten, mineralen, koolhydraten, vetten. Maar ook tal van 
andere goede stoffen die wellicht nog niet eens bekend zijn.  Zo heeft 
groente ook chlorophyll componenten. Dit  is  een groene kleurstof  en 
zorgt ervoor dat de groente zijn groene kleur heeft. Deze kleurstof reinigt 
het lichaam en versterkt het immuunsysteem. Dit zul je niet vinden in een 
supplement alleen.

‘’Het eten van groente en fruit is natuurlijk beter, alleen aanvullen bij een 
tekort is de richtlijn’’ 

OPDRACHT:  Als  je  supplementen  neemt,  maak  een  lijstje in je dagelijks 
neemt.



45

OPTIMALEGEZONDHEID
BASIS HANDLEIDING

WAT TE
ONTHOUDEN

./ Veel  gezondheidklachten  worden  (mede)  veroorzaakt  door  een  
ongezonde levensstijl.

Dit kunnen klachten zijn zoals oververmoeidheid, slecht slapen, stress, 
eczeem, overgewicht, maagpijn, hoge bloeddruk etc. Dit komt omdat 
ongezonde voeding het systeem belast!

./ Voeding wordt in 2 groepen verdeeld: Zogenaamde Macro & Micro 
Nutriënten.

Alles  wat  we  binnenkrijgen is  te  verdelen in  één van  deze twee  groepen. 
De  Macro voedingsstoffen zijn koolhydraten, eiwitten, vetten en water. 
De Micro voedingsstoffen heb je veel minder van nodig en zijn vitamines, 
mineralen en spoorelementen.

./ De opname snelheid in je bloed door suikers en normale koolhydraten 
(junkfood) gaat VEEL sneller dan complexe koolhydraten (groente).

Doordat de suikers en koolhydraten van junkfood zo snel in je bloed komen 
merk je vooral een tijdelijke boost van energie. Maar deze boost is maar 
voor korte duur. Bij een uitgebalanceerde maaltijd heb je over een langere 
periode meer energie.

./ Voldoende zuiver water drinken (spa blauw) reinigt het lichaam en 
voorkomt uitdroging.

De meeste mensen drinken verruit niet voldoende water per dag. Dit effect 
wordt versterkt door teveel koffie (zorgt voor uitdroging) waardoor het 
lichaam niet de brandstof heeft om optimaal  te  functioneren.  Tevens  
veroorzaakt een langdurig  tekort  aan water voor  veel klachten.  De 
richtlijn  is  om 2 tot  3  liter water te  drinken per dag (afhankelijk  van de  
levenssituatie).
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./ Supplementen is niet een vervanger voor een gebalanceerde voeding. 
Alleen om een tekort op te vangen.

Het nemen van supplementen  (vitamines,  mineralen) is  aan te raden om 
een tekort  op te vangen omdat  je huidige  voeding  dit onvoldoende  doet. 
Het  eten van verse  groente is natuurlijk veel beter doordat er ook andere 
voedingsstoffen inzitten.

./ Het is niet de bedoeling van het 4 weken programma om richelreus 
ALLES om te gooien!

In  het 4 weken coaching  programma gaan we STAP VOOR STAP  richting 
een gezonde lifestyle met kleine wekelijkse opdrachten. Deze handleiding 
is heeft een theoretisch doel. De praktijk volgt in de komende weken!
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OPDRACHTEN

1.  Van de onderstaande lijst met voedsel. Welke is denk je gezond en 
ongezond?

Sla, Komkommer, Chocolade, Broccoli, Witte rijst, Wit brood, Avocado.

Gezond is natuurlijk: sla, komkommer, broccoli, en avocado. Als je dacht 
dat witte rijst en wit brood ook gezond was. Geen punt!  Dacht ik voor 
jaren. Later in deze handleiding  zal ik uitleggen waarom

2.  Schrijf voor jezelf nu op wat voor resultaat jij wilt bereiken! Doe dit ook 
echt!
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3.  Maak  een aantekening in je ‘’schrift’’ en schrijf op hoeveel cafeïne je 
ongeveer dagelijks neemt. Voor een lijst zie hieronder!

4.  Ga naar www.voedingswaardetabel.nl  en neem eens een kijkje op de 
website. Maak in je ‘’schrift’’ aantekeningen over wat je is opgevallen.

5.  Als je supplementen neemt, maak een lijstje in je “schrift” hoeveel je 
dagelijks neemt.

REGELMATIG BEWEGEN

In dit onderdeel:

1. -Het belang van 
regelmatig bewegen

2. -Low Impact Oefeningen

3. -Anti “OptimaleGezondheid”Dag

4. -Effecten Van Stress

5. -80/20 Regel

6. -Accountability Systeem
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INTRODUCTIE

Iedereen weet  dat  sport   en  bewegen goed  voor  een  mens  is.   We 
worden  dagelijks geconfronteerd (op tv, radio, krant etc.) dat je minimaal 
30 minuten per dag aan sport moet doen. Maar waarom doen we het dan 
zo weinig? Ik heb jarenlang gesport, maar van de een op de andere dag ben 
ik er vrijwel mee gestopt. Ik trainde 4 keer per week en in het weekend vaak 
in teamverband! Maar ineens stopte dat, ik miste het erg, maar toch ben 
ik niet meer gaan sporten (nu overigens wel weer☺). Soms is de drempel 
om te bewegen zo hoog, dat ze niet opwegen tegen het feit dat je weet dat 
het niet goed voor je is, als je niet sport. Je gaat excuses verzinnen (waar 
jezelf in gaat geloven) waardoor je, bijvoorbeeld vandaag, beter niet kunt 
gaat bewegen om een of andere reden.

Ik gaf mezelf toestemming om niet te sporten omdat ik “nog zoveel te doen 
heb”, of “ ik heb vandaag een beetje een mindere dag, dus ik sla een dagje 
over”. Dit is hoe wij mensen denken, wij geven onszelf de toestemming om 
iets niet te hoeven doen. Dit doen we door heilig in onze excuses te gaan 
geloven.

Na een dag hard werken ben je “mentaal gezien” moe, je hoofd zit vol en 
je denkt alleen maar aan het zitten op de bank voor de tv. Het enige waar 
je vooral niet aan denkt is om te gaan bewegen. Je wilt het liefste even 
lekker rustig liggen met de afstandbediening in je hand. Voor je volgende 
(werk)dag moet jij je weer opladen en dat doe je door te gaan rusten. Ik 
heb dit jarenlang gedaan totdat ik een betere methode heb gevonden om 
mezelf op te laden.  Je raadt het inderdaad al, door te gaan bewegen. Als 
je mentaal moe bent, is de beste oplossing om jezelf ook fysiek moe te 
maken. Het klinkt tegenstrijdig maar als je gaat sporten krijg je juist meer 
energie en tegelijk ontspant het je. Dus je vangt 2 vliegen in 1 klap door te 
sporten, toch is het moeilijk om dit te gaan doen.
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Even tussen  de regels  door, als  ik het over 
sporten  heb, bedoel  ik zeer zeker niet de 10 
kilometer loop met een rugzak van 25 kilo 
op je schouders. Iedere vorm van bewegen 
is goed voor je. Uiteraard zijn er een aantal 
vormen van sport die effectiever werken dan 

de andere, maar het feit is dat sporten gezond 
voor je is, punt!

Als je dit leest denk je misschien “ja, je hebt 
helemaal gelijk, ik ga morgen beginnen met sporten”, 

dit is een heel goed voornemen, en doe het vooral ook. 
De komende 4 weken gaan we er aan werken dat ZELF, 

een dagelijks  een sport  routine  gaat inlassen  in je dagelijkse 
activiteiten, zonder smoezen (☺) te gaan verzinnen. Hoe we dit gaan doen? 
We gaan een zogenaamde “accountabillity systeem toepassen”!

Wees gerust, dit klinkt vrij “heavy”, maar het concept is vrij simpel. Dit 
concept zal hieronder (principe accountabillity) verder worden uitgelegd.

LOW IMPACT OEFENINGEN

Ik de komende weken zal ik je ook de meeste effectieve (low impact 
oefeningen) oefeningen duidelijk uitleggen. Deze oefeningen zijn speciaal 
ontworpen om zo veel mogelijk “resultaat” te krijgen, zonder dat jij je knieën, 
enkels, been, voet arm, schouders en noem maar op, te zwaar belast.

OPDRACHT: Stel jezelf de volgende vraag: Hoe vaak beweeg jij gemiddeld 
per week?

ANTI “OPTIMALEGEZONDHEIDS” DAG

Dit is de dag waar je elke dag naar toe gaat leven, dat weet ik zeker.

Doordeweeks eet ik gezond, sport ik veel en probeer ik zo effectief en 
productief mogelijk te zijn. Als ik boodschappen doe, zie ik allerlei lekkere 
dingen in de schappen liggen, die ik zoveel mogelijk links laat liggen (geloof 
me, dit is niet altijd even makkelijk). Als het zaterdag is, ga ik naar de winkel 
en koop ik alles wat is lekker vindt, sport ik niet en doe ik alles waar ik zin 
in heb. Dit is de bedoeling van de Anti “OptimaleGezondheids” dag. 1 dag 
in de week dat je niet aan je gezondheid hoeft te denken.
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EFFECTEN 
VAN STRESS

Symptomen, tekenen, oorzaken, gevolgen van overmatig stress.

15Het moderne leven van nu zit vol met stress. Er wordt veel van mensen 
gevraagd door constant gedoe, frustraties, angst, drukte, en natuurlijk 
deadlines op het werk. Voor veel mensen is stress een normaal onderdeel 
van hun leven. Nu is het niet erg om af en toe stress  te hebben. Het  
gevaar dreigt  juist  door  constant  in een stressvolle  situatie  te zitten.  Je  
gemoedsrust en lichaam  betalen dan de prijs. En geloof me.. de prijs die 
je moet betalen is zwaar!

Als je regelmatig het gevoel hebt dat je het allemaal niet meer trekt. Dan 
is het tijd om je lichaam  weer terug in balans te brengen. Doe je dit niet.. 
dan zijn  de mogelijk:

* Hoge Bloeddruk tot zelfs hypertensie;

* Hart en vaatziekten;

* Verteringsproblemen;

* Slaapproblemen tot zelfs slapeloosheid;

* Depressie;

* Overgewicht (snacken om stress te verminderen);

* Immuunsysteem aandoeningen (je wordt sneller ziek);

* Huidproblemen (acne, eczeem);

* Burnout;

* Nog veel chronische aandoeningen.
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WAT IS STRESS?

Stress is een lichamelijke  reactie  op een situatie  waardoor de persoon 
zich bedreigd en beduusd voelt. Wanneer er gevaar dreigt treedt er een 
lichamelijke reactie op. Dit heet ook wel de ‘’fight or flight16’’  of stress 
mechanisme.

Dit is een natuurlijke reactie om je juist te beschermen. Als het goed werkt 
krijg je tijdelijk meer focus, energie  en ben je alert. In een noodsituatie  kan 
dit juist  je leven  redden. Met andere woorden, stress kan dan juist je leven 
redden. Dat je net aan de kant springt doordat er een auto te snel nadert.

Ook kan stress  ervoor zorgen dat je uitdagingen  beter aan kunt.  Dit  noemt 
men ook wel positieve stress oftewel ‘’eustress17 ’’. Stress voordat je een 
presentatie hebt en ervoor zorgt dat je juist  goed presteert.  Of  tijdens  het 
sporten  waardoor je net iets  beter presteert  en de doorslaggevende factor 
is. Maar positieve stress is goed voor je tot een bepaalde hoogte. Deze 
vorm van stress is bedoeld voor een KORTE DUUR. Bij langdurig stress 
hebt loop je de kans op gezondheidsproblemen,  verminderde  stemming,  
verlaagde  productiviteit, slechte  relaties  en uiteindelijk de kwaliteit van je 
hele leven verminderd!

EFFECTEN VAN CHRONISCHE STRESS

Het lichaam kent niet het verschil tussen lichamelijke en psychologische 
dreigingen. Wanneer je stress hebt vanwege een drukke  agenda, deadline,   
discussie met een  kennis, file, geldproblemen etc. Reageert je lichaam 
net zo sterk alsof het een levensbedreigende situatie is. Als je veel 
verantwoordelijkheid hebt en je vaak zorgen maakt. Dan staat je noodgeval 
stress systeem  bijna  altijd ‘’aan’’. Daarbij des  te langer  dit stress systeem  
is moeilijker het wordt om het uit te zetten.

Lange termijn  blootstelling aan chronische  stress  veroorzaakt veel 
gezondheidproblemen (zoals lijst hierboven). Chronische stress verstoort 
zo’n beetje elk lichamelijk proces. Het kan je bloeddruk verhogen, 
immuunsysteem verzwakken, kans op hart en vaatziekten vergroten, 
beroerte  veroorzaken, en  het  verouderen  aanzienlijk   versnellen   (je  
lichaam   draait  op overuren). Echt lange termijn  blootgesteld worden aan 
stress kan zelfs ervoor zorgen dat je denken veranderd. Waardoor je veel 
vatbaarder wordt voor angst en depressies.
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HOEVEEL STRESS IS TEVEEL?

Omdat teveel stress  je lichamelijk aanzienlijk  kan verstoren,  is  het 
belangrijk  om te weten hoeveel stress  het  maximum is.  De hoeveelheid 
stress  verschilt  natuurlijk  per  persoon. Sommige kunnen goed tegen een 
stoot terwijl andere helemaal van hun pad raken. Sommige mensen gaan 
juist goed op stress en zien het als een uitdaging. Je vermogen om tegen 
stress te kunnen hangt van veel factoren af. Factoren zoals de kwaliteit van 
je relaties, hoe je in het leven staat, positief bent, emotionele intelligentie, 
en zelfs je genen.

STRESS TOLERANTIE FACTOREN

Je netwerk, een sterk netwerk vol met positieve en ondersteunden 
vrienden en familieleden is een enorm buffer tegen stress. Als je eenzaam 
en geïsoleerd bent ben je veel vatbaarder voor stress. Gevoel van controle 
(sense of control), als je zelfvertrouwen hebt in je vaardigheden en 
verantwoordelijkheid neemt voor je leven. Dan kun je veel Omdat je het 
gevoel hebt dat je er zelf iets aan kunt doen.

Je houding in het leven, mensen die goed tegen stress kunnen zijn erg 
positief. Ze kunnen uitdagingen goed aan en hebben vaak een doel groter 
dan zijzelf.

Vaardigheden om met emoties om te gaan, als je erg vatbaar bent voor 
stress ben je iemand die alles opkropt. Je kunt je niet zelf kalmeren als 
je bood of gefrustreerd bent. De vaardigheid om jezelf weer in balans te 
brengen zorgt ervoor dat je tegen en stootje kunt.

In  de komende weken gaan we dieper  in op het onderwerp stress  en HOE 
je het kunt verminderen met speciaal  ontworpen  anti  stress  technieken.  Ik  
heb deze technieken  hier bewust uitgelaten omdat “OptimaleGezondheid” 
is opgezet in een Stap Voor Stap manier.

OPDRACHT:  Van welke  factoren  krijg jij het  meeste  stress?  Dit unnen  
financiële problemen zijn, problemen op het werk, familie problemen etc. 
Schrijf dit voor jezelf op.
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DE 80-20 
REGEL

Waarschijnlijk heb je er wel eens van gehoord, de 80-20 regel. Ik zal hem 
hieronder even kort uitleggen. Het verrassende van de 80-20 regel is dat 
het volledig tegengesteld is aan wat wij eigenlijk verwachten. Wij gaan er 
gewoonlijk  van uit dat al onze acties  ruwweg dezelfde opbrengst hebben. 
Met andere woorden 50% van onze activiteiten leveren zo’n 50% van de 
resultaten op. En soms zal dat ook wel zo zijn. Maar deze 50/50 gedachte 
blijkt in de praktijk zowel de meest inaccurate als de meest ingeslepen 
gedachtenfout te zijn.

De  80-20  regel  geeft aan dat  een gering  aantal  oorzaken  (beperkte 
input  of  moeite), verantwoordelijk  is  voor het merendeel van de resultaten  
(output  of beloning).  Letterlijk betekent dit bijvoorbeeld dat 80% van de 
resultaten  die  jij zelf realiseert,  afkomstig  is  van slechts 20% van alle 
inspanningen. Het leuke van deze wet is, is dat deze op alles en iedereen 
kan worden toegepast. In de sportwereld, de economie, het bedrijfsleven 
en zelfs de beurs.

Wat  heet dit te maken met ““OptimaleGezondheid””  zul je denken. Nou, 
eigenlijk heel simpel.  “OptimaleGezondheid”  bestaat uit 4  weken, in deze 
4  weken zul  je  erg veel informatie tot  je nemen, veel  opdachten uitvoeren,  
en veel acties  ondernemen. Ik  kan je vertellen  dat 20% van je acties,  
zullen je 80% resultaat  opleveren. Focus je dan ook op de belangrijkste  
20% van het gehele programma. De komende weken zal dit concept op 
elke onderwerp worden toegepast, zodat jij zo veel mogelijk resultaat zult 
krijgen!

OPDRACHT: Op welke andere onderdelen van je leven zou je deze regel 
kunnen toepassen?
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ACCOUNTABILITY 
SYSTEEM

De meeste mensen die  een nieuw  dieet  proberen of willen  gaan 
sporten  stoppen  er vaak vroegtijdig mee. Denk maar eens aan de goede 
voornemens aan het begin van het jaar. Dit heeft er mee te maken dat het 
simpelweg lastig is om te veranderen. Ik zal dit uitleggen aan de hand van 
een voorbeeld uit mijn eigen leven.

EIGEN VOORBEELD

Mijn doel was om elke dag in de ochtend te gaan sporten. Onderzoek heeft 
aangetoond dat het erg gezond is om direct ochtends te sporten. Voor mij 
betekende dit dat ik eerder uit bed moest gaan om de nodige tijd vrij te 
maken. In plaats van dat de wekker om 07:00 gaat moest ik uit bed om 6 
uur.

Elke ochtend wanneer de wekker om 6 uur af ging dacht ik ‘’ik ga vanmiddag 
wel sporten, nog even een uurtje  liggen’’.  Ik noem dit een ‘’ochtend debat’’ 
waarin  ik met mijzelf  aan het discussiëren ben om iets niet te doen. Dit  
debat heeft een lange tijd geduurd totdat ik een seminar heb gevolgd over 
persoonlijke productiviteit. 

Blijkbaar hebben veel mensen er problemen mee om een nieuwe routine te 
implementeren in hun leven, ik was dus niet de enige.

Wat ik in de seminar heb geleerd is dat wij mensen routine wezens zijn, 
alles wat we denken en doen is volgens een bepaalde routine. Neem nou 
zo iets simpels als je tandenpoetsen, dit gaat op de automatische piloot, 
wanneer je ochtends opstaat hoef je niet bewust te denken om je tanden 
te gaan poetsen.

Dit is dus wat je wilt! Een goede routine in je leven brengen zodat het op de 
automatische piloot gaat.
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Een nieuwe routine in je leven krijgen duurt  wel  even voordat het ook  
daadwerkelijk automatisch  gaat. Om  van ‘s  ochtends  sporten  een 
routine  te  maken moest  ik mijzelf DWINGEN  om  elke  ochtend  eerder 
uit  bed  te  gaan. Volgens  de seminar  duurt  het implementeren van een 
nieuwe gewoonte ongeveer 30 dagen, dan gaat het op de automatische 
piloot, schematisch:

Toen ik net begon met elke ochtend te joggen had ik compleet geen zin. 
Ik moest mijzelf dwingen om het te doen. Deze opstandigheid is de eerste 
10 dagen  het ergst. Daarna begint het af te bouwen, ik had nog steeds 
geen zin maar minder last (20 dagen). Na ongeveer 30 dagen was het voor 
mij normaal om te joggen. De reden waarom er zoveel opstandigheid is 
bij het introduceren  van een nieuwe  routine  is  omdat wij mensen een 
psychologisch  mechanisme hebben om alles hetzelfde te houden. Maar 
de meeste mensen zijn zich niet bewust van dit mechanisme en verliezen 
daarom de strijd!  Ook heb ik uit eigen ervaring geleerd dat TEVEEL nieuwe 
routines niet goed voor je is. Daarom is de opzet van “OptimaleGezondheid” 
ook kleine goede aanpassingen in je leven. En niet alles in één keer 
omgooien, slechts enkelingen hebben genoeg doorzettingsvermogen  om 
dat te doen. Dit  is  ook de onderliggende  reden waarom veel diëten en 
fitness programma’s niet slagen. Ze vragen teveel van mensen!
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GOEDE VOORNEMENS

Nu zijn goede voornemens niet genoeg. De kans is groot dat jij nu erg 
gemotiveerd bent om met “OptimaleGezondheid” aan de slag te gaan. 
En natuurlijk is dat goed om te horen☺. Maar we gaan nog een stapje  
verder dan alleen  motivatie.  Wat  we willen  is  je succes onvermijdelijk 
maken. Dat jij hoe dan ook de beoogde resultaten zult halen. Ik wil dat jij 
erg veel gaat hebben aan dit programma. Gelukkig hebben we hiervoor 
een systeem ontwikkeld. Dit  concept heb ik tevens  van Eben Pagan’s  
Wake Up Productive  geleerd en gaat wij in “OptimaleGezondheid” ook 
toepassen. Persoonlijk heeft dit concept alleen mijn  complete leven 
positief veranderd.

WAT BETEKENT ACCOUNTABILITY EIGENLIJK?

Goed nu weet je waarom het lastig  is  om je gewoontes  te veranderen. 
Om je gewoontes blijvend te veranderen en het minimaal 30 dagen vol te 
houden is een extra stok achter de deur nodig. Dit gaan we doen door een 
BELONING en STRAF te koppelen aan je nieuwe routines. Uit de seminar heb 
ik geleerd dat mensen op 2 manieren gemotiveerd raken. De eerste is dat 
ze iets proberen te vermijden. Bijvoorbeeld de schaamte door op te geven 
(STRAF). De tweede reden is dat ze iets graag willen hebben. Bijvoorbeeld 
een aangenaam presentje bij succesvol zijn. In “OptimaleGezondheid” 
gaan we beide motivatieredenen toepassen.

Dit ziet er als volgt uit:

De nieuwe  routine  zul je aantreffen in de wekelijkse  opdrachten. De 
‘“OptimaleGezondheid”, Week 1, Opdrachten’’.

Het is van GROOT belang dat jij deze nieuwe (kleine) gezonde routine ook 
daadwerkelijk gaat doen. Hiervoor  gaat we het Beloning  & Straf  handhaven. 
Ik weet dat dit erg kinderachtig klinkt, maar geloof me, anders doen wij 
mensen het simpelweg niet. Alleen maar het ‘’willen’’ is niet voldoende. We 
gaan een stapje verder door je succes onvermijdelijk te maken. Dit is de 
essentie van het Accountability Systeem.

BIJVOORBEELD

Routine: Elke Dag Halve Liter Water Drinken (spa blauw of kraanwater) 
direct na het opstaan
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Beloning: Bedenk voor jezelf een beloning wat je graag wilt, bijvoorbeeld in 
het weekend naar de bioscoop.

Straf: Bedenk voor jezelf wat een straf kan zijn. De straf moet erger zijn dan 
wat je wilt doen (water drinken). Dit kan zijn de wc schoonmaken van een 
goede vriend van je.

Rapportage:  Het rapporteren of je ook écht je nieuwe routine hebt gedaan 
is belangrijk. Ik mail zelf altijd met mijn vriendin aan het eind van de week. 
Zoek zelf een accountability buddy op en spreek met hem of haar af wat 
je wilt doen en dat deze persoon je erop aanspreekt. Je kunt bijvoorbeeld 
afspreken dat je elke dag die persoon een e-mail stuurt of een sms bericht.

Accountability Buddy: Ik wil natuurlijk ook graag weten of het gelukt is en 
of je problemen hebt  ondervonden. Daarom zul jij  op dag 7 een e-mail 
(klantenservice@optimalegezondheid.com)

MAKEN VAN DE WEKELIJKSE OPDRACHTEN

Een groot en belangrijk onderdeel van “OptimaleGezondheid” is het maken 
en uitvoeren van de wekelijkse opdrachten. Je zult niet elke week 25 
nieuwe dingen moet gaan doen, nee, de opdrachten  zijn  zo  opgesteld  
dat  jij  hier aan zult  wennen, en  uiteindelijk  zullen  deze langzaamaan  
in je dagelijkse ritme toegepast worden. Wanneer je welke opdrachten 
moet maken zal duidelijk worden in de planning. Voor het meest effectieve 
resultaat, probeer je aan de planning te houden.

DAG 7

Elke 7de dag van “OptimaleGezondheid” zal je een terugkoppeling maken 
naar jezelf, daarnaast is het de bedoeling dat je mij dit email, zodat ik je 
hierop (binnen 24uur) een terugkoppeling kan geven. Dit is belangrijk zodat 
jij, je eigen vooruitgang zult zien. Ook wanneer je ergens moeite mee hebt, 
kan je me dit altijd meedelen.

Het ligt eraan op welke dag jij met het programma begint. Op het moment 
dat je begint met het programma begin je te tellen, vanaf dag 1
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WAT TE 
ONTHOUDEN

./ Regelmatig bewegen zorgt niet alleen voor lichamelijke voordelen, maar 
is ook nog goed voor je emoties!

Mensen die regelmatig bewegen zijn natuurlijk fitter en vitaler. Ze zien er 
lichamelijk beter uit, maar daar blijft het niet bij.  Regelmatig  bewegen 
heeft ook nog positieve  effecten op je emoties. Het zorgt ervoor dat je 
beter tegen een stootje kunt en emoties beter kunt verwerken. Vandaar dat 
jij je altijd goed voelt nadat je gesport hebt.

./ Anti  “OptimaleGezondheids”  Dag  kun  je  zien  als  een  beloning  voor  
goed gedrag☺

We gaan natuurlijk stap voor stap richting een optimale gezondheid. 
Natuurlijk wil je ook een keer flink zondigen en genieten van alle lekkernijen 
die er te krijgen zijn. Dat gaan we dan bewust doen door een Anti 
“OptimaleGezondheids” Dag in te roosteren. Hierdoor blijft het snacken 
onder controle  en geloof me.. smaakt  een reep chocolade  10x zo goed. 
Omdat je smaakpupillen dit niet gewend zijn.

./ Chronische en langdurig stress zorgt voor VEEL gezondheidproblemen.

Constant leven in een stressvolle situatie is extreem slecht voor je lichaam. 
Hierdoor raakt je lichaam overbelast en uit zich  in  verschillende   ernstige   
klachten. Later  gaan we  in “OptimaleGezondheids”  je stress  niveau  
verminderen en stress tolerantie verhogen met specifieke anti stress 
technieken.

./ Het programma maakt gebruik van de beroemde 80/20 regel.

Deze regel betekent in het kort dat de 20% van wat je doet écht belangrijk 
is. En de overige 80% triviaal zijn. De meest succesvolle mensen in onze 
samenleving richten zich constant op de 20%. We hebben tegenwoordig  
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toch niet genoeg tijd om ALLES te doen. Vandaar dat “OptimaleGezondheid”  
ook gebaseerd  is  op  deze regel zodat wat  jij toepast ook  voor maximale 
resultaat zorgt.

./ Het 4 weken programma’s Accountability Systeem zorgt ervoor dat jij 
ook aan de slag gaat met de principes.

Het accountability systeem heeft als doel om succes onvermijdelijk te 
maken. Deze krachtige methode  gaan we gebruiken in de  komende 
weken in  “OptimaleGezondheid”.  In  de wekelijkse  opdrachten  zul jij  alles  
opnieuw  aantreffen  over  dit  systeem  en  praktische informatie.

./ Maak de wekelijkse opdrachten van het programma.

Elke week krijg je een apart document opgestuurd met opdrachten. Dit zijn 
opdrachten buiten dit  document. Deze zorgen ervoor dat  jij ook  echt 
aan de slag gaat met “OptimaleGezondheid”. Maar je niet druk! Het zijn 
korte oefeningen met als doel dat de principes van “OptimaleGezondheid” 
geïmplementeerd worden.

OPDRACHTEN

1.  Stel jezelf de volgende vraag: Hoe vaak beweeg jij gemiddeld per week?

2.  Van welke factoren krijg jij het meeste stress? Dit kunnen financiële 
problemen zijn, problemen op het werk, familie problemen etc. Schrijf dit 
voor jezelf op.

3.  Op welke andere onderdelen van je leven zou je de 80/20 regel kunnen 
toepassen?

4.  Bedenk voor jezelf wat een Beloning en Straf kan zijn. Ook zoek en 
benader een eigen accountability buddy.
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OPSTARTPERIODE

Ik heb net beschreven wat de basisprincipes zijn van het programma. 
Deze handleiding vormt de basis van de komende 4 weken. Ik heb bewust 
onderdelen weggelaten zodat jij niet in één keer teveel informatie krijgt. Je 
weet nu hoe krachtig dit  kan zijn als je er ook daadwerkelijk mee aan de 
slag gaat.

De filosofie van “OptimaleGezondheid” is om het zo simpel en effectief 
mogelijk te houden. Vandaar dat je ook alle  informatie niet in één keer 
hebt toegezonden gekregen. Ook de boodschappenlijstjes, recepten zullen 
allemaal naderhand volgen.

Dus wat ik de volgende stap?

Lees de planning van week 1 op de onderstaande pagina en begin met 
opdracht 1.

H eel Veel Succes Toegewenst!

En hou ons op de hoogte! 

Jack Boekhorst

Hieronder de eerste opdracht van deze week

-  Het implementeren van een goede routine
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PLANNING 
WEEK 1

DAGEN RAPPORT 
LEZEN OPDRACHT DOEN GEDAAN?

Dag 1 Rapport: Planning 
week 1 Basis 
Handleiding

Opdracht 1 1/2L. Water drinken 
bij het opstaan 
(opdracht 1)

Dag 2 1/2L. Water

Dag 3 Rapport:
Superfoods

Opdracht 2 1/2L. Water

Dag 4 Rapport:
Junkfood

Opdracht 3 1/2L. Water

Dag 5 Rapport:
Top 10 
Voedingsfouten

Opdracht 4 1/2L. Water

Dag 6 “Cheat Day”

Dag 7 1/2L. Water Mail 
mij je vorderingen 
(opdracht 4)

Kleur Groen is: Opdracht

Kleur Blauw is: Doen
Kleur Rood is: Niets doen

Kleur Donkerblauw is: Rap ort lezen

Rapporten Week 1:

Basis Handleiding 
Superfoods 
Junkfood
Top 10 Voedingsfouten

Opdracht 1 staat hieronder vermeld!
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BASISHANDLEIDING OPDRACHT 1

Dit programma bestaat uit 4 weken en daarom zal ik je in de eerste week 
niet teveel belasten met allerlei  verplichtingen. We gaan dit langzaam  
opbouwen, zodat je daadwerkelijk  alle opdrachten goed uitvoert.

De opdracht die bij deze week hoort is de volgende en deze klinkt erg simpel, 
maar vergeet niet dat er de komende 4 weken veel nieuwe opdrachten 
bijkomen dus we beginnen rustig!

Je hebt als het goed is nu de gehele basishandleiding doorgelezen. 
Perfect☺. Hieronder hebt je de eerste opdracht.

Opdracht 1.1: Direct nadat je wakker bent geworden, drink ½ liter water!

Opdracht 1.2: Schrijf op wat je uit dit programma wilt halen. Wat wil je 
bereikt hebben aan het einde van dit programma. Schrijf dit zo gedetailleerd 
mogelijk op.

WAAROM WATER?

Als je geslapen hebt, is je lichaam erg uitgedroogd. Je hebt namelijk 8 
uur lang geen vocht tot je genomen. De hele dag door ben je aan het 
drinken. Niet steeds achter elkaar, maar wel om de 
paar uur. Vraag jezelf eens af, heb je wel eens 8 
uur achter elkaar NIETS gedronken? Nee 
toch? Ik denk dat je dan zelfs hele erge 
dorst hebt. Dus daarom drinken 
we vanaf nu, elke ochtend een 
½ liter water om je lichaam 
voldoende vocht te geven. 
We bestaan niet voor niets 
uit 60%-75% uit water! 
Laten we daar dan nu net 
voldoende van drinken☺


