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Jij weet waarschijnlijk wel wat ik bedoel met het begrip Junkfood. Maar 
weet je ook wat het persoonlijk met je kan doen? Kan het je energie niveau 
bepalen? Heeft het invloed op je uiterlijk? Wat doet het met mij op langer 
termijn? Valt alleen de “vette hap” op het kopje Junkfood? Dit zijn de vragen 
die bij mij opkwamen toen iemand mij vroeg “Wat doet Junkfood met je?”.

Wellicht stel je dezelfde vragen, of je weet het fijne er al van maar je 
wilt er meer informatie over hebben. Ik zal hieronder de vragen voor je 
beantwoorden en ik weet zeker dat je op dat moment anders tegen 
Junkfood aan zal kijken. Maar eerst wil ik bij de basis beginnen, de definitie 
van Junkfood!

DE TERM JUNKFOOD

Allereerst wil ik je vertellen dat de term Junkfood op zichzelf geen specifieke 
betekenis heeft. Mensen hebben een soort van stempel gedrukt op bepaalde 
producten die niet goed zijn voor je lichaam, of producten die 
ze afkeuren. Deze naam wordt bijvoorbeeld gegeven 
al het eten in een snack bar of fast-food 
restaurants. Daarnaast wil men ook vaak de 
term Junkfood gebruiken als het gaat om 
producten die veel suikers bevatten en 
weinig toevoegen aan je dagelijkse 
hoeveelheid voedingsstoffen!



3

CLUBMEMBERS WEEK
OPDRACHTEN

4-WEKEN

De volgende vragen zal ik hieronder verder uitleggen:

• Wat zit er in Junkfood?

• Wat voor invloed heeft Junkfood op je?

o Mentaal niveau

o Uiterlijk

• ·Wat doet Junkfood met je op langer termijn?

• ·Wat valt er onder de term Junkfood?

WAT ZIT ER (NIET) IN JUNKFOOD?

Je grijpt af en toe wel eens naar Junkfood en je hebt daar totaal geen last 
van? Dat is perfect mogelijk. Af en toe Junkfood in combinatie met een 
gezonde en gevarieerde voeding hoeft niet schadelijk te zijn. Het is net 
het teveel aan Junkfood dat negatieve gevolgen kan hebben voor jou en 
je lichaam.

In Junkfood zit veel vet, suiker, dierlijke producten, zout, weinig vezels, 
vitaminen en mineralen. Wat men vaak niet weet over Junkfood is, is dat 
voedsel met veel vet, suiker dierlijke producten, weinig vezels, vitaminen 
en mineralen de oorzaak kan zijn van kanker en hartklachten.

Je lichaam heeft bepaald vitamine en mineralen nodig om te kunnen 
functioneren. Het meeste Junkfood, bevatten geen vitamine en mineralen 
en eigenlijk kan je lichaam daar dus niets mee. Als je de hele dag Junkfood 
eet, waar moet je lichaam dan op functioneren?

Vitaminen zijn organische stoffen die ervoor zorgen dat we fit en 
gezond blijven. We hebben vitaminen nodig om gezond te blijven en ze 
zijn belangrijk voor een normale groei en ontwikkeling van ons lichaam. 
Verder zijn vitaminen heel belangrijk voor de vorming van enzymen. Dit 
zijn stoffen die een grote rol spelen bij de stofwisseling in het lichaam. 
Zonder enzymen vindt er geen stofwisseling plaats en zijn verbranding en 
de levering van energie niet mogelijk. Het lichaam is over het algemeen 
niet in staat zelf vitaminen aan te maken. (Hoe dit is zijn werk gaat, word 
uitgelegd in het hoofdonderdeel van Week 1)
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Mineralen zijn minstens even belangrijk als vitaminen. Ze kunnen niet 
zonder elkaar om goed te functioneren. Voor de toevoer van mineralen 

zijn we sterk op voeding aangewezen. Mineralen hebben een aantal 
verschillende taken. Zij regelen bijvoorbeeld de vochthuishouding 

en zorgen ervoor dat de zuurgraad van ons lichaam op het 
juiste peil blijft. Ook dienen ze als bouwstenen voor hormonen 
en vitaminen en zijn ze betrokken bij de instandhouding van 
het skelet. (Hoe dit is zijn werk gaat, word uitgelegd in het 
hoofdonderdeel van Week 1)

Deze stoffen zitten dus absoluut niet in Junkfood! Als we 
eigenlijk heel erg concreet zijn voegt geen enkele vorm van 

Junkfood ook maar iets toe aan onze dagelijks aanbevolen 
hoeveelheid vitaminen en mineralen.
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WAT VOOR 
INVLOED HEEFT 

JUNKFOOD OP JE?

MENTAAL NIVEAU

Teveel Junkfood eten, is niet gezond dat weet iedereen (jij ook!!). Maar 
waarom blijft het dan zo in trek? Waarom laat jij je zo gemakkelijk opnieuw 
verleiden door deze caloriebommen. Een mogelijke verklaring kan 
gevonden worden bij een Amerikaans onderzoek op ratten. Zij vonden dat 
een biochemische reactie in de hersenen op Junkfood een verklarende 
factor kan zijn. Wanneer je vettig, gezouten en zoet eten naar binnen werkt 
wordt er een stof vrijgelaten in je hersenen die je een goed gevoel geeft. 
Dit valt een beetje te vergelijken (maar natuurlijk niet zo extreem) met het 
gevoel dat het innemen van drugs aan een drugsverslaafde geeft. Hoe 
meer Junkfood je eet, hoe meer van die stof wordt aangemaakt en hoe 
harder je verlangt naar een volgende portie.

Dus eigenlijk is het niet helemaal je eigen schuld dat je te veel Junkfood 
eet. Direct natuurlijk wel, omdat je zelf invloed hebt op wat je eet, maar aan 
de andere kun jij er niets aan doen dat je hersenen op die manier reageren!

Als je dus eenmaal gewend bent aan Junkfood is het moeilijk om hiervan af 
te komen, dit komt door de “verslavende” werking van Junkfood! Daarom 
is het ook vaak een mentale kwestie om Junkfood te laten liggen, omdat jij 
je hersenen “honger” hebben in Junkfood! 

Uiterlijk

Hamburgers, pizza’s, pita, frieten van de frietzaak of gerechten van de 
afhaalchinees bevatten meer vetten, suikers en zouten dan wanneer je het 
zelf vers zou klaarmaken. Vetten, suikers en zouten hebben de kwalijke 
eigenschap je dik te maken. Verschillende onderzoeken over de hele 
wereld hebben dit al bevestigd. Ondanks het feit dat je weet dat het je 
dik maakt, blijf je toch vaak Junkfood eten. Naast het dik worden zijn er 
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ook nog een aantal andere uiterlijke veranderingen mogelijk als je teveel 
Junkfood eet. Een teveel aan suikers kan acne doen prikkelen, infecties 
veroorzaken, meer honger creëren, en is slecht voor je cholesterol gehalte.

Ik heb hierboven een aantal voorbeelden genoemd van algemeen bekende 
producten die als Junkfood worden gerekend, maar er staan er meer op 
het lijstje! Welke dit zijn, zal ik hierover verder uitwerken.
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WAT DOET JUNK-
FOOD MET JE OP 

LANGER TERMIJN?

Hieronder heb ik een aantal feiten voor je opschreven wat Junkfood 
allemaal wel niet voor je kan doen als je dit op langer termijn blijvend 
nuttigen. Kijk, af en toe een keer “smokkelen” is absoluut geen probleem, ik 
doe dat zelf ook wel eens, maar echt het “leven op Junkfood” kan/gaat de 
volgende gevolgen hebben voor je!

JUNKFOOD VEROORZAAKT DIABETES

Vettig eten tast je insuline aan, zodat eten niet meer zo effectief verwerkt 
wordt en er hoge concentraties suiker vrijkomen in je bloed. Eet je meerdere 
keren per weer Junkfood, dan heb je dus dubbel zo veel kans om diabetes 
te krijgen.

JUNKFOOD VEROORZAAKT KANKER

Een onderzoek uit Zweden, dat 13 jaar duurde, bracht nog iets schokkend 
aan het licht. Vrouwen zouden meer gevolgen ondervinden bij een 
regelmatige Junkfoodgebruik. Zij blijken namelijk vaker kanker te krijgen 
dan andere vrouwen. Bij mannen treedt dat verschijnsel niet op.

JUNKFOOD VEROORZAAKT EEN TE HOOG CHOLESTEROL GEHALTE

Junkfood zit vol met vetten, Calorieën en zout die allemaal invloed hebben 
op je cholesterol gehalte. Eet je veel Junkfood, dan zul je ook je cholesterol 
niveau binnen de kortste keren omhoog schieten.

Junkfood veroorzaakt een te hoge bloeddruk/Hypertensie

Junkfood zorgt ervoor dat je metabolisme zoals het bedoeld is, niet 
helemaal optimaal functioneert. Hierdoor gaat er veel energie verloren 
(die je ook nog eens niet terug krijgt, omdat je dus Junkfood eet). Dus 
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eigenlijk sla jij jezelf voor je kop (sorry voor het taalgebruik) als je teveel 
Junkfood eet. Daarnaast kan dit lijden dat je hart over uren draait (een te 
hoge bloeddruk hebt) wat op langer termijn erg slecht voor je is.

Het vervelende van Junkfood op langer termijn is, dat Junkfood de 
bovenstaande gevolgen praktisch tegelijk aanwakkert. Namelijk een te hoge 
bloeddruk en een te hoog cholesterol gehalte valt vaak samen, daarnaast 
heeft diabetes daar ook nog eens invloed op. Je immuunsysteem wordt 
aangepast en je staat daardoor weer meer open voor infecties en ergere 
en zwaardere aandoeningen/ziektes!

WAT VALT ER ONDER DE TERM JUNKFOOD?

Ik heb hieronder een overzicht voor je gemaakt wat er allemaal wordt 
verstaan onder Junkfood! Ik heb express dit overzicht in afbeelding vorm 
gemaakt zodat je precies weet wat ik hier mee bedoel. Kijk concreet naar 
de afbeeldingen want hierna heb ik een le schokkende opdracht voor je!
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SAMENVATTING

Nu weet je het een en ander wat junkfood is. Je weet niet alleen welke 
producten worden gerekend als junkfood, je weet ook precies wat ze met 
je lichaam kunnen doen, hoe het je energiepeil kan verlagen, en wat teveel 
junkfood eten voor je betekent op langer termijn. Ik zelf, heb vroeger veel 
junkfood gegeten en altijd als ik lang de McDonald’s of Burger King loop 
voel ik nog altijd het verlangen naar een heerlijk vette hap! Het is niet zo 
dat je compleet alle bovenstaande foto’s moet verbannen, absoluut niet. 
Eerst is het de bedoeling dat je weet wat de bovenstaande producten met 
je kunnen doen, helemaal op langer termijn.

Maak nu de onderstaande opdracht
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OPDRACHT
 JUNKFOOD

Als het goed is heb je het rapport gelezen over Junkfoods en wellicht ben 
je zelf een beetje geschrokken hiervan, geeft niets, dat was ik ook. Het is nu 
niet de bedoeling dat je al het “junkfood” links laat liggen, maar het is eerst 
wel de bedoeling dat je weet wat het met je lichaam doet. De opdracht lijkt 
erg veel op de opdracht van gister.

De opdracht die bij dit rapport hoort is:

Opdracht 3.1: Maak een lijst van alle junkfood die je eet en zet erachter hoe 
vaak je deze eet. Deze lijst is specifiek voor jou bedoeld, je normaal dus 
deze kan ook niet goed of slecht zijn. Wees erg kritisch op jezelf en schrijf 
alles op wat je kunt bedenken!

Opdracht 3.2: Scheur/knip deze lijst uit, en plak deze op je koelkast, naast 
de lijst met Superfoods!

WAAROM?

Wat je misschien opvalt is, is dat de lijst met junkfood groter is dan de lijst 
met superfoods. In ieder geval, dat was bij mij het geval. Mijn junkfood 
lijst van 4 keer zo groot als mijn Superfood lijst. Ze heb je een duidelijk 
overzicht wat die “goede” en “slechte dingen” die je normaal gesproken 
eet.

Meer hoef je eerst niet te doen!


