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Over dit E-boek
Door simpele veranderingen kun je overgewicht terugdringen. Een dieet
moet je volhouden, een gezonde levensstijl wordt een gewoonte die je
moeiteloos kunt blijven toepassen. Door het in balans brengen van je
hormonale huishouding met de kracht van de natuur is het ideale
gewicht bereiken geen strijd.

Meer dan 50% van de Nederlanders heeft overgewicht
Artsen en deskundigen tasten in het duister. Niemand schijnt te weten
wat we aan overgewicht kunnen doen. Sonja Bakker en dokter Frank zijn
zeer populair geweest, maar al geruime tijd weer op de achtergrond
geraakt. Een dieet werkt niet. Een dieet moet je volhouden en is niet leuk
om te doen. Je kunt veel beter werken aan je levensstijl en de gewoontes
die je hebt. Welke gewoontes kun je jezelf aanleren om op de lange
termijn gezond slank te worden of te blijven?

Ik hoop dat je door dit E-book blijvende gezonde gewoontes gaat
aannemen met een slanker lichaam op termijn als gevolg.

Ik wens je heel veel succes!

Met gezonde groet,
Juglen Zwaan
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Afvallen met de diëtist
Artsen studeren geen geneeskunde maar medicijnleer. Over voeding
wordt hun niks geleerd. Artsen vallen dus terug op middelbare
schoolkennis en dat is al gauw de schijf van vijf. Artsen sturen hun
patiënten vrij snel door naar een diëtist. De opleiding Voeding en
diëtetiek onderwijst conform de richtlijnen van het Voedingscentrum. We
weten allemaal dat de huidige directrice van het Voedingscentrum
afkomstig is van Unilever, net als de vorige directrice. Dit heeft weer als
gevolg dat de producten van Unilever overal voet aan de grond krijgen.
Diëtisten werken namelijk onder andere in ziekenhuizen en
verzorgingstehuizen, met alle gevolgen van dien. Een ziekenhuismaaltijd
ziet er meestal niet al te best uit:

Diëtisten adviseren als basis brood. Brood en melk bevatten beide
zogenaamde exorfines. Deze versuffen omdat ze een morfineachtige
werking hebben. Toen ik stopte met brood en melk ging ik veel helderder
nadenken. Ook werd ik positiever. Brood is gewoon zetmeel en zetmeel
is niets anders dan aan elkaar geschakelde glucosemoleculen. Glucose is
een echte dikmaker. We geven de dieren granen te eten om ze vet te
mesten, maar bij mensen heeft dit precies hetzelfde effect. Volgens het
Nederlands Jeugd Instituut is meer dan één op de zes kinderen te dik, dat
kan ik niet rijmen met kinderartsen die zeggen dat kinderen te weinig
calorieën binnenkrijgen.

Toch ben ik het wel eens met de kinderartsen dat de Nederlandse
kinderen vaak ondervoed zijn. Volwassenen trouwens ook. Brood levert
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erg veel calorieën, terwijl het relatief weinig nutriënten bevat. Groenten
en fruit bevatten heel veel meer voedingsstoffen. Volgens het RIVM eet
slechts 1% van de kinderen tussen de 7 en 18 jaar voldoende groenten
en fruit.

De schijf van vijf is inmiddels achterhaald. Daarom wordt er achter de
schermen nu ook gewerkt aan een nieuwe schijf van vijf. Ik vrees alleen
dat deze niet veel zal afwijken van de huidige schijf van vijf, want anders
moeten ze toegeven jarenlang onzin te hebben verkondigd.

Kinderartsen maken zich ook zorgen omdat veel meisjes te laat
ongesteld worden. Dat kan gebeuren als meisjes of vrouwen
onvoldoende volwaardige voeding binnenkrijgen of geconfronteerd
worden met veel stress. Ik denk dat we meer naar de natuurlijke voeding
toe moeten met minder stress in ons leven. Kinderen krijg heel wat op
hun bord. Ze moeten overdag 8 uur lang stilzitten op een stoel om
vervolgens in de avond al het huiswerk, wederom op hun stoel, te
moeten maken. Dat lijkt me een stressvol bestaan, iets dat niet past bij
de natuurlijke ontwikkeling van kinderen. Ik heb pedagogiek gestudeerd
en weet als geen ander dat kinderen en pubers flink moeten bewegen
voor een goede fysieke en mentale ontwikkeling. Recent is er nog een
studie verschenen waarin naar voren komt dat Nederlandse meisjes juist
op steeds jongere leeftijd ongesteld worden. Dit kan kloppen omdat we
veel hormoonverstorende stoffen binnenkrijgen via kraanwater,
verzorgingsproducten, plastic drinkflessen etc. De ziekenhuizen en artsen
spreken elkaar hierin dus tegen.

Toen ik vroeger nog McDonalds-hamburgers at, had ik na 30 minuten
toch weer trek. Mijn hersenen kregen namelijk niet de voedingsstoffen
aangeboden waar ze naar op zoek waren. Als ik nu tussen de middag wat
kiemen in mijn soepje doe, heb ik de hele middag een voldaan gevoel.
Kiemen is levende voeding met zeer goed opneembare voedingsstoffen.
De hoeveelheid antioxidanten ligt 30 keer hoger dan in de volgroeide
groenten. Kiemen kosten bijna niks, alleen een klein beetje tijd. Als je wilt
leren kiemen, dan hebben we voor de kiemcursus in maart nog een paar
plekjes vrij.

Ik denk dat als kinderen meer groenten gaan eten, ze dan vanzelf minder
ondervoed raken. Vroeger waren groenten genoeg voorhanden en
daarom zijn we er evolutionair niet zo happig op. Vet en suiker waren
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schaars. Daarom zijn we geprogrammeerd om los te gaan wanneer
voeding vet is en suiker bevat. De Unilevers van deze wereld weten dat
en stoppen daarom al suiker in zuigelingenvoeding en babyprakjes. Een
goede truc om kinderen meer groenten te laten eten is het spiraliseren
van groenten met een spiralisator. Je kunt dan de pasta vervangen door
een gespiraliseerde vorm van bijvoorbeeld wortel of courgette.
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Crashdieet gezond?
Afvallen is voor veel mensen in onze tijd een probleem. Elk pondje komt
door het mondje. Dat is op zich waar, maar hoe kom je nu goed en veilig
van je overgewicht af? Vele guru’s zoals, Dr. Frank (gezond en slank met
dr. Frank) en Sonja Bakker (Zonder strijd geen kilo’s kwijt) komen en gaan.
De diëten werken op de korte termijn uitstekend, maar op de lange
termijn keert het gewicht vaak weer terug. Hoe komt dit nu?

Hormoonhuishouding en uitmergelen
Op het moment dat je besluit minder te eten, geef je aan je lichaam het
signaal dat er barre tijden zijn aangebroken en je lichaam stelt zich vanaf
dit punt in op het zeer zuinig omgaan met voedingsstoffen en calorieën.
Elke calorie zal nu niet verspild worden en je lichaam zal trachten dit op
te slaan. Als je dan op gewicht bent en je stopt met het afvallen, komt het
gewicht er weer aan en begint de klassieke jojo. Naast dat weinig eten
een bron van stress is voor het lichaam, is fanatiek sporten ook een
belasting voor het lichaam. Bewegen is ontzettend goed, maar dan in een
rustig tempo. Evolutionair gezien zijn we niet gemaakt om marathons te
rennen, maar eerder om een huis te bouwen. Krachttraining simuleert
het bouwen van een huis en krijgt dus de voorkeur.
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Gezond afvallen in 6 stappen

1. Eet het goede 
Eet niet te weinig, maar ook niet teveel. Belangrijker is wát je eet. Kies
liever voor een eiwit- en vetrijke maaltijd en minder koolhydraten. Vet
stabiliseert de bloedsuikerspiegel en zorgt samen met eiwitten voor een
verzadigd gevoel. Koolhydraten hebben we wel nodig, maar als de
nadruk hierop ligt kunnen er schommelingen in de bloedsuiker ontstaan
waardoor vreetbuien aangewakkerd worden.

2. Blijf weg van light producten
Light-producten klinken in eerste instantie als het antwoord op
dikmakers, maar niets is minder waar. Het lichaam proeft namelijk wel
het zoet en stelt zich in op het verwerken ervan door middel van insuline
aanmaak . Als dan vervolgens blijkt dat dit niet nodig was, ontstaat er een
insuline overschot en daarmee gaat een drang naar zoet gepaard. Dit
mechanisme is vergelijkbaar met het eten van een citroen:

Als ik nu lekker een citroen in tweeën snij en één helft uitknijp in mijn
mond.

Bij de meesten van ons zal tijdens het lezen van bovenstaande tekst het
water in de mond gaan stromen, zo is het ook met de insuline-aanmaak
in het lichaam. Om deze reden dienen light-producten vermeden te
worden omdat deze het lichaam misleiden en voor overgewicht zorgen.
Mocht je toch iets willen zoeten, kies dan voor gezonde suikers als:
stevia, kokosbloemsuiker of honing.

3. Eet zuiver
Wanneer je veel gifstoffen binnenkrijgt, is dit een belasting voor het
lichaam en de lever. Wanneer de lever het werk niet aankan, zullen de
toxines tijdelijk in het vet worden opgeslagen om op een later moment te
verwerken wanneer de lever er klaar voor is. Dat punt komt vaak niet
wanneer er een aanvoer van toxines blijft bestaan en de aanwas van
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nieuw vet zal blijven ontstaan. Kies dus voor biologisch eten of voedsel
dat zo veel mogelijk vrij is van additieven in de vorm van e-nummers.

4. Eet dit juist wel
Probeer extra veel groentes en vis te eten. In groentes zitten heel veel
vezels en die geven een verzadigd gevoel. In vis zit veel jodium, wat de
schildklier stimuleert. Een te trage schildklier vertraagt het metabolisme
en maakt je dik. Daarnaast bevat vis omega-3 en vitamine D, allebei
essentieel voor het lichaam en schaars in andere voedingsmiddelen.

5. Eet dit juist niet
Blijf verre van granen omdat deze de darmwand beschadigen en opname
van voedingsstoffen belemmeren. Daarnaast is suiker uit den boze, dit
rooft mineralen en voedt schimmels. Alcohol is ook een soort suiker en
dient vermeden te worden. Melkproducten kun je ook beter laten staan.
De melksuiker is slecht verteerbaar en het eiwit caseïne kan ook de
darmwand beschadigen. Ook is het beter om bij het avondeten niet te
veel op te scheppen en daarna helemaal niet meer te eten.

6. Beweeg
Beweging is ontzettend belangrijk, maar kies voor een matig tempo
waarbij je jezelf niet uitmergelt. Goede manieren om te bewegen zijn:
wandelen, fietsen, zwemmen, gewichtheffen. Hardlopen liever niet, dit is
erg zwaar en houd je kort vol, dan daarbij is het ook nog erg slecht voor
de gewrichten. Belachelijk hard sporten zal voor een sterk honger gevoel
zorgen en is dus echt af te raden.
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Afvallen door te Detoxen
Wat zijn nu de voordelen van het detoxen?
Het detoxen kan ervoor zorgen dat je meer energie hebt en positiever
denkt. Ook kun je opnieuw naar je gewoontes kijken en je afvragen of je
deze wilt behouden en of ze nog wel bij je passen. Het spreekwoord “Een
gezonde geest in een gezond lichaam” kun je ook omdraaien: Een gezond
lichaam krijgt een gezonde geest. Via het lichamelijke kun je het
geestelijke beïnvloeden en andersom.

Een bijkomend voordeel van detoxen is dat het ervoor zorgt dat je kunt
afvallen omdat je lichaam niet meer het teveel aan gifstoffen tijdelijk in
het vetweefsel wil opslaan. Een goed boek hierover is 100% gifvrij van
Julia Kang.

Als je eraan toe bent, kan er een punt komen in je leven waarop je wilt
detoxen. Detoxen wil zeggen jezelf ontdoen van opgehoopte gifstoffen,
ook wel toxines genoemd. Doe het nooit zomaar, maar bereid je er goed
op voor. Tijdens het detoxen kun je heel moe worden en ook negatieve
gevoelens en gedachtes hebben, maar dit is van tijdelijke aard. Je kunt
lichamelijk detoxen, maar ook geestelijk. Deze gaan hand in hand met
elkaar en je kunt het lichamelijke als ingang gebruiken om te zuiveren.
Geestelijk kan dit doorwerken en opeens kunnen er oude gevoelens naar
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boven komen die je misschien hebt weggedrukt. Het doorleven en
opnieuw onder ogen zien kan deze blokkade opheffen.

Het is belangrijk om je te realiseren dat detoxen alleen goed kan werken
als je ook een goede basis hebt neergezet voor je dagelijkse voeding.
Wanneer je dagelijkse voeding zuiver en echt voedend is, heb je een
solide basis waarop je kunt ontgiften.

Het lichaam heeft zelf van nature kanalen om zich te ontdoen van
toxines, want toxines zijn er altijd al geweest. In deze moderne tijd is het
wel meer toegenomen. Stap 1 is dus jezelf ontdoen van toxines, maar
stap 2 is om het contact te verminderen met toxines. Hoe doe je dit nu?

Waar zitten nu allemaal toxines in?
We leren steeds meer bij over gezondheid, maar velen hebben nog niet
door wat de invloed is van onzuivere voeding op ons wel-zijn en geest.
Toxines kosten het lichaam erg veel kracht, kracht die je mist bij het
denken en doen. Vaak gaat het stap voor stap en ongemerkt, maar over
jaren is het verschil gigantisch. Als ik over straat loop zie ik veel
vermoeide mensen met niet veel kleur op de gezichten. Het liefst zou ik
ze allemaal persoonlijk aanspreken en ze vertellen wat er allemaal
mogelijk is, maar dat zou onbegonnen werk zijn en daarom probeer ik via
deze website mensen bewust te maken. Als je minder toxines in je
lichaam hebt zul je meer energie hebben en zin om op te staan.

Grootste toxines
Ongemerkt nemen velen van ons via tabaksrook en alcoholische dranken
grote hoeveelheden toxines tot zich. Alcohol kost het lichaam enorm veel
kracht en krijgt voorrang aan de verwerking ervan ten opzichte van
andere toxische stoffen. Ontgiften heeft dus weinig zin bij een dagelijkse
roker en drinker en deze mensen doen er goed aan zich te ontdoen van
hun verslaving.

Waar zitten nu allemaal toxines in?
• Amalgaamvullingen

• Vis uit de zee
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• De lucht

• Het drinkwater

• Medicijnen

• Tabaksrook

• Bewerkte voedingsmiddelen

• Verf

• Gordijnen, tapijt en beddengoed

• Cosmetica

• Groente & fruit

• Wasmiddelen

• Speelgoed

• Zwembadwater

• Drugs

• Laserprinters & kopieerapparaten

• Electronica

• Vaccinaties

• Tandpasta

• Brandstoffen & olie

• Pannen en ander kookgerei

• Tatoeages

• Vlees

• Schoonmaakmiddelen

• Verpakkingsmateriaal voor voedsel

• Stress en negatieve gedachtes

Wat zijn de meest voorkomende toxines?
Er zijn twee soorten toxines: endogeen en exogeen. Endogene toxines
worden door het lichaam zelf gemaakt als gevolg van biochemische
processen en exogene toxines worden geabsorbeerd via de mond,
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spijsverteringsstelsel, de huid en de longen.

• Ammonia: sigarettenrook

• Conserveermiddelen als nitriet: zit in wijn, cocosmelk, vlees, sauzen

• Toxische elementen: zware metalen als lood, kwik, arseen en cadmium
komen natuurlijk voor

• Toxische zouten: kwiksulfaat, kwikoxide

• Ranzige vetten: margarine, fabriekskoekjes

• Pesticide: doodt insecten op fruit en groenten

• Herbiciden: doodt onkruid

• Kunstmatige kleurstoffen

• Kunstmatige stabilisatoren

• Kunstmatige verdikkingsmiddelen

• Smaakversterkers

• Antibiotica

• Anti-depressiva

• Biotoxines

• PCB’s – Polychloorbifenylen: stoffen die via milieuvervuiling terecht
komen in voedingsmiddelen

• Formaldehyde

• Benzeen gas: ontstaat in laserprinters en kopieerapparaten

• Schaliegas: bij boringen kunnen chemicaliën in het drinkwater terecht
komen

Als je wil afvallen kun je beter gifstoffen vermijden. Je lever zal dan
minder snel overbelast raken en geen gifstoffen opslaan in vetweefsel,
waardoor de aanmaak van vetweefsel wordt verminderd.

Juglen Zwaan
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55 Tips om af te vallen
Met kleine veranderingen aan je leefstijl kun je grote resultaten bereiken.

Hieronder 55 tips om je gewicht in de hand te houden:
1. Drink veel water – water geeft een verzadigd gevoel, drink het daarom
bij het opstaan en voor de maaltijd.

2. Beperk zoet – leer de natuurlijke smaak van voedsel te waarderen
zonder toevoeging van suiker.

3. Eet fruit in plaats van fruitsap – de vezels zorgen voor een vertraagde
afgifte en een verzadigd gevoel.

4. Zorg voor vezelrijk eten – of neem vezels in de vorm van psyllium.

5. Eet heel veel groenten

6. Zin in een snack? kies dan voor een komkommer of een wortel.

7. Neem koffie – versnelt het metabolisme maar neem niet te veel het
stimuleert de stresshormonen.

8. Vermijd gefrituurd eten – verhit vet is ongezond en levert een bom aan
calorieën.

9. Sla geen maaltijden over – wees zuinig op je lichaam en voed het goed,
zo geef je wat het nodig heeft.

10. Snoepen? Kies dan voor extra pure chocolade.

11. Vermijd alcohol – alcohol levert loze calorieën en maakt je dus erg
dik.
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12. Wandel – maak er een gewoonte van om dagelijks te wandelen.

13. Kies voor witvlees – gevogelte en vis zijn gezonde bronnen van
voedingsstoffen.

14. Vermijd varkensvlees – veel mensen zijn hier allergisch voor.

15. Ga van 3 naar 6 maaltijden per dag – zo verdeel je de zwaarte van een
maaltijd en verminder je het honger gevoel.

16. Pas op voor bewerkt zout – Kies voor echt Keltisch zeezout.

17. Vermijd margarine – kies voor gezond vet vol vitamines en mineralen
als roomboter, ghee of kokosolie.

18. Kook je voedsel in plaats van bakken.

19. Kauw extra lang op je voedsel – helpt de spijsvertering en geeft
eerder een verzadigd gevoel.

20. Wijntje? Kies dan voor rode wijn. Levert tal van voedingsstoffen en
antioxidanten.

21. Koop een weegschaal – sta hier één keer per week op, zo blijf je
gemotiveerd.

22. Pak vaker de trap, de fiets of de benenwagen.

23. Wandel of sport samen met iemand – zo stimuleer je elkaar.

24. Wil niet te snel – de schildpad wint van de haas. Het is beter om voor
langzaam en zeker te gaan.

25. Stop op tijd – Zit je vol? Laat dan het eten staan, het hoeft niet op.

26. Stel jezelf voor hoe je er over een jaar uitziet en zorg ervoor dat dit je
motiveert.
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27. Stap voor stap – je kunt niet alles in 1 keer opgooien, doe alles stap
voor stap.

28. Kantoorbaan? Zorg dat je elk half uur eventjes beweegt en rekt.

29. Aan de telefoon? Loop dan wat rond voor wat extra
lichaamsbeweging.

30. Tik mee met je benen en voeten tijdens het luisteren naar muziek.

31. Dans op lekkere muziek.

32. Stap een halte eerder uit met de bus en ga te voet verder.

33. Trek je partner mee de slaapkamer in – sex is een hele goede manier
om af te vallen.

34. Gebruik de buikademhaling – meer zuurstof in je lijf zorgt voor een
betere verbranding.

35. Masseer elkaar – ontspannend en het geven van een massage doet je
afvallen.

36. Neem een hond – hierdoor moet je er wel uit voor een wandeling.

37. Neem dansles – verplicht lekker bewegen op muziek geeft een goed
gevoel en je valt ervan af.

38. Mooi weer? ga dan naar buiten en beweeg en geniet van de zon en
het water.

39. Doe ’s avonds met de kinderen buiten spelletjes zoals tennis of een
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potje voetbal.

40. Ga naakt voor de spiegel staan – zo weet je waar je het voor doet,
maar wees mild voor jezelf, niemand is perfect.

41. Ontspan – stress maakt dik.

42. Word lid van een forum – je kunt daar vragen kwijt en
gelijkgestemden ontmoeten.

43. Maak voor en na foto’s – zo kun je de motivatie erin houden.

44. Maak een afspraak met een coach – hij kan je helpen je doel te
bereiken. Kies deze dan wel zorgvuldig met bewezen resultaten.

45. Leer labels te ontcijferen – je bent wat je eet.

46. Vertel iedereen over je doel – zo maak je gebruik van de sociale
controle en kan een stok achter de deur zijn.

47. Ga het leven in – beperk computer en TV gebruik zo veel mogelijk.

48. Vermijd HFCS – High Corn Fructose Sirop (maisstroop) is fructose en
is slecht afbreekbaar, een echte dikmaker!

49. Vergelijk jezelf niet met anderen – je gaat je eigen weg en je bent
mooi zoals je bent met je eigen kwaliteit.

50. Creëer gezonde patronen – een patroon is als een rivierbedding. Het
duurt 21 dagen om een nieuwe gewoonte te integreren.

51. Ga op tijd naar bed – wanneer je moe bent ga je je energie uit
voeding halen i.p.v. uit je slaap.

52. Je vork is geen schep – neem kleine hapjes.

53. Doe nooit een crashdieet – dit is een gigantische stressfactor voor je
lichaam.

54. Schep op met een gewone lepel i.p.v. een opscheplepel, zo blijven de
porties binnen de perken.

55. Ontbijt met haver - De vezels verzadigen voor lange tijd. Extra tip: eet
brood op basis van haver zoals bij een Oathie. 
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15 voedingsmiddelen die met buikvet
afrekenen

Hier is een lijst met voedingsmiddelen die je kunnen helpen gewicht te
verliezen. Afvallen is niet makkelijk, maar met het juiste voedingspatroon
en beweging kun je op een natuurlijke manier afvallen.

Er zijn bepaalde voedingsmiddelen die buikvet laten verdwijnen en
andere die bijdragen aan buikvet.

Hierbij een lijst van voedingsmiddelen die voor een plattere buik zorgen:
Avocado’s: bevatten twee voedingsstoffen die cruciaal zijn om buikvet te
laten smelten: 11 tot 17 gram vezels per avocado, waardoor je je langer
verzadigd voelt en ze bevatten enkelvoudige onverzadigde vetzuren
waarbij in verschillende onderzoeken is aangetoond dat deze gericht het
buikvet aanpakken.

Pindakaas: Niet alleen pindakaas maar vrijwel alle noten en zaden. Dit
zijn de beste: pistache noten, walnoten, amandelen (of amandelpasta),
pompoenpitten, zonnebloempitten en lijnzaad. Ze geven je voor langere
tijd een vol en verzadigd gevoel en zitten bomvol met gezonde,
‘buikvetverbrandende’ vetten en mineralen. (Pinda’s zijn geen noten maar
peulvruchten, probeer noten af te wisselen en koop ze altijd
ongebakken).

Olijfolie/Kokosvet: je lichaam heeft gezonde oliën en vetten nodig voor
vetverbranding

Bepaalde groenten: zoals broccoli, bloemkool, spruiten, boerenkool en
kool bevatten bepaalde fytonutriënten, zoals indole-3-carbinol (I3C) die
erbij helpen bepaalde xeno- oestrogenen, die voor opslag van buikvet
zorgen, tegen te gaan.

Eieren: eieren zijn niet slecht. Het zijn energiebommetjes en zitten vol
‘buikvetverbrandende’ eiwitten, vitamines zoals B6, B12, A, D, E en K,
foliumzuur, choline, luteïne, calcium, ijzer, fosfor, zink en omega3
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vetzuren. Bovendien zorgen ze ervoor dat je je langere tijd verzadigd
voelt. Als je voor eieren van biologische scharrelkippen kiest zul je meer
gezonde voedingsstoffen binnenkrijgen.

Pure chocolade: Pure chocolade heeft bijna acht keer meer anti-
oxidanten dan aardbeien en bevat stoffen zoals theobromine en cafeïne
die een positief effect op je vetverbranding hebben. Ook bevat pure
chocolade een flinke hoeveelheid oliezuur, wat een enkelvoudig,
onverzadigd vet is. Kies voor de beste resultaten wel chocolade met een
cacaogehalte dat 78% of hoger is.

Haver: bomvol met vezels en al het goeds van een volkoren graan.
Vermijd wel de bewerkte, suikerrijke variant en kies voor onbewerkte
havervlokken en maak daar je eigen havermoutpap van. Voeg er wat
kaneel, walnoten, bessen en een natuurlijk zoetmiddel aan toe (zoals
Groene stevia of palmsuiker).

Groene thee: naast het feit dat groene thee krachtige anti-oxidanten
bevat hebben verschillende wetenschappelijke onderzoeken aangetoond
dat groene thee in nauw verband staat met vetverbranding. Een verslag
van The American Journal of Clinical Nutrition vermeldde dat door
groene thee extract de stofwisseling van de testpersonen 35 tot 45%
toenam.

Bonen: zwarte bonen, witte bonen, bonenpuree, en limabonen hebben
allemaal 6 of meer gram vezels per ½ cup (=120 ml). Vezels ruimen
gifstoffen in je lichaam op en reduceren je buikvet aanzienlijk.

Bessen: aardbeien, frambozen en bramen zit vol met vezels die de
suikeropname remmen. Ook bevatten ze veel vitamines die snoeplust
kunnen voorkomen. Zin in zoet kan veroorzaakt worden door een
vitaminetekort.
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Kaneel: Onderzoekers hebben ontdekt dat kaneel een bepaald type anti-
oxidant bevat dat de insulinegevoeligheid vergroot en daarmee effectief
helpt om je bloedsuiker te stabiliseren. Conclusie: je slaat minder buikvet
op.

Chilipepers: Onderzoeken hebben aangetoond dat het actieve ingrediënt
in chilipepers en chilipoeder, capsaïcine, ervoor zorgt dat meer calorieën
worden verbrand, de bloedsuikerspiegel gestabiliseerd wordt, waardoor
minder vetopslag plaatsvindt, en dat deze stof een krachtige anti-oxidant
is. Voeg deze dus vaker in je gerechten toe.

Yoghurt: De meeste gangbare yoghurt is slecht voor je buik. Meestal
bevat deze ladingen suiker en dat wil je vermijden als je een platte buik
wil. Echter, yoghurt, Griekse yoghurt en kwark zitten vol probiotica die
kunnen bijdragen aan het krijgen van een platte buik (toevoeging Fit by
Nature: kies voor de onbewerkte, biologische variant)

Wilde zalm: Absoluut een topper als het gaat om het verbranden van
buikvet. Door het hoge eiwit- en omega 3 gehalte is wilde zalm heel
effectief in het laten smelten van je buikvet. Veel mensen hebben een
omega 3-tekort en zodra ze dit aanvullen zien ze het buikvet verdwijnen.

Eiwitrijke voedingsmiddelen: zoals wilde zalm, eieren van vrije uitloop
kippen, weipoeder (kies voor een merk dat onbewerkt en geen
kunstmatige zoetstoffen en toevoegingen heeft) en vlees van
grasgevoerde runderen omdat dit een goede bron van natuurlijk CLA is.
Dit is een type vet waarvan in verschillende onderzoeken aangetoond is

22



dat het vet verbrand. Het interessante van eiwitten is dat je lichaam zo’n
30% van de calorieën ervan verbrand nadat je het gegeten hebt.
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Het glutenvrije dieet
Wat je hierover dient te weten

Glutenvrij is tegenwoordig een heuse rage. Uit een onderzoek uit 2013
blijkt dat maar liefst 30% van de Amerikanen actief probeert gluten te
vermijden. Hoewel de schadelijke effecten van gluten omstreden zijn bij
gezondheidsexperts, is het wel duidelijk dat verschillende aandoeningen
positief reageren op een glutenvrij dieet. Gelukkig zijn er veel gezonde en
lekkere dingen die van nature glutenvrij zijn. Het hoeft NIET smakeloos of
saai te zijn om gluten te vermijden.

Wat is gluten?
Gluten is de naam van een eiwittenfamilie die in granen zit zoals tarwe,
spelt, rogge en gerst. Er zijn twee hoofdsoorten, genaamd gliadine en
glutenine. Het gaat bij de schadelijke effecten om de gliadine. Als
tarwemeel wordt gemengd met water, vormen de gluteneiwitten een
plakkerig netwerk dat een lijmachtige consistentie heeft. De naam glu-ten
is afgeleid van deze ‘glue´(lijm)-achtige eigenschap. Als je wel eens nat
deeg in je handen hebt gehad, weetje wel wat ik bedoel. Gluten maakt
het deeg elastisch en zorgt ervoor dat het kan rijzen bij het bakken van
brood. Het smaakt ook lekker en zorgt voor een lekkere, wat kleffe
textuur.

Veel mensen zijn gevoelig voor gluten
De ernstigste vorm van glutenintolerantie heet coeliakie. Dit komt voor
bij 0,7-1% van de bevolking. Deze ernstige ziekte wordt veroorzaakt door
een auto-immuunreactie waarbij het gliadine-eiwit kan doordringen in
het spijsverteringskanaal. Dit kan leiden tot een beschadigde
darmwandbekleding, tekorten aan voedingsstoffen, ernstige
spijsverteringsproblemen en andere akelige aandoeningen, waarvan vele
moeilijk te koppelen zijn aan de vertering. Helaas weten de meeste
mensen met coeliakie niet dat ze het hebben, omdat de symptomen vaak
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vaag zijn en moeilijk te diagnosticeren. Dan is er ook nog een
aandoening die glutensensitiviteit heet. Hierbij gaat het om mensen die
wel last hebben van gluten (ze ondervinden nadelige effecten) maar geen
coeliakie hebben.

Er zijn geen goede cijfers beschikbaar over hoe vaak het voorkomt, maar
er zijn schattingen die uitgaan van 0,5-13% van de bevolking. Bij mensen
met glutensensitiviteit kan gluten diarree, buikpijn, opgeblazen gevoel,
vermoeidheid, depressie en verscheidene andere symptomen
veroorzaken. Een glutenvrij dieet blijkt ook te werken bij sommige
gevallen van schizofrenie, autisme en een vorm van cerebellaire ataxie
genaamd glutenataxie. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat er
momenteel maar weinig bewijs is dat gluten schadelijk zou zijn voor
iedereen. Veel mensen lijken er best goed tegen te kunnen. Er is zelfs
bewijs dat veel mensen met glutensensitiviteit eigenlijk gevoelig zijn voor
FODMAPS (een soort koolhydraten in tarwe en andere soorten voedsel),
niet voor gluten. Voor die mensen kan een dieet met weinig FODMAPs
geschikter zijn dan een glutenvrij dieet.

Een glutenvrij dieet kan ingewikkeld zijn
Het doel van het glutenvrije dieet is ervoor te zorgen dat gluten helemaal
uit het dieet geschrapt worden. Maar dit kan een enorme opgave zijn als
je nagaat dat glutenbevattende ingrediënten (zoals tarwe) toegevoegd
worden aan allerlei verschillende soorten voedsel. Om ervoor te zorgen
dat je echt glutenvrij eet moet je alle etiketten lezen en je moet
misschien belangrijke veranderingen doorvoeren in je dagelijkse
eetgewoontes. Als je denkt dat je een ernstige aandoening hebt zoals
coeliakie, raadpleeg dan alsjeblieft je arts voordat je glutenvrij gaat eten,
want het kan zijn dat de diagnose niet meer gesteld kan worden als je al
gluten vermijdt.

Voeding en ingrediënten die je moet vermijden
Er zijn verschillende voedingsmiddelen die altijd gluten bevatten en die
bij een glutenvrij dieet dus moeten worden vermeden:

• Tarwe, alle vormen, waaronder volkorentarwe, tarwemeel, -kiemen en -
zemelen
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• Spelt

• Rogge

• Gerst

• Triticale

• Kamut

• Andere: Durummeel, zetmeel uit granen, griesmeel

• Andere voedingsmiddelen waar meestal gluten inzit en die dus
vermeden moeten worden – behalve als er specifiek opstaat ‘glutenvrij’,
of ‘gemaakt met glutenvrije ingrediënten’:

• Brood

• Pasta

• Ontbijtgranen/muesli

• Bier

• Cake, taart, gebak

• Koekjes, crackers, biscuit

• Sauzen, dressings en jus, vooral sojasaus

Denk erom dat gluten in alle soorten bewerkt voedsel kan zitten. Je kunt
het best je voeding zo veel mogelijk samenstellen uit volwaardige,
eenvoudige, enkele ingrediënten. Haver bevat doorgaans geen gluten.
Het wordt goed verdragen door mensen met coeliakie. Maar soms wordt
haver in dezelfde fabriek verwerkt als tarwe, waardoor het kan zijn
‘besmet’ met gluten. Als er niet specifiek opstaat dat het glutenvrij is, kun
je haver ook beter vermijden als je coeliakie hebt. Denk er ook om dat
bepaalde supplementen en medicijnen gluten kunnen bevatten.

Belangrijk: Je MOET echt etiketten lezen. Tarwe en andere
glutenbevattende ingrediënten komen voor in allerlei verschillende
soorten voedsel.

Wat je wel kunt eten
Er zijn zat gezonde en voedzame voedingsmiddelen die van nature
glutenvrij zijn:
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• Vlees: kip, rund, lam, etc.

• Vis en zeevruchten: zalm, forel, schelvis, garnaal

• Eieren: alle soorten, maar scharrel/omega-3 verrijkte eieren zijn het
best.

• Zuivel: melk, kaas, yoghurt

• Groenten: broccoli, boerenkool, spruitjes, wortelen, uien etc.

• Fruit: appelen, avocado’s, bananen, sinaasappels, peren, aardbeien,
blauwe bessen etc.

• Peulvruchten: linzen, bonen, pinda’s etc.

• Noten: amandelen, walnoten, macadamianoten etc.

• Knolgewassen: aardappelen, bataat etc.

• Gezonde vetten: olijfolie, avocado-olie, roomboter, kokosolie

• Kruiden en specerijen: zout, knoflook, peper, azijn, mosterd etc.

• Glutenvrije granen: quinoa, rijst, mais, lijnzaad, gierst, sorghum, tapioca,
boekweit, teff, amarant en ook haver (als op het etiket glutenvrij staat).

• Diversen: pure chocolade

•

Hoe zit het met bewerkte glutenvrije voedingsmiddelen?
Een glutenvrij dieet kan heel gezond zijn, als je het dieet maar baseert op
echt eten. Je kunt echter ook talloze bewerkte glutenvrije vervangende
producten vinden, zoals broodsoorten, gebak, muffins, cakes en koekjes
etc. Meestal zijn deze voedingsmiddelen sterk bewerkt en met suiker en
geraffineerde granen gemaakt. Dat zijn ‘lege’ calorieën, die tot snelle
pieken in het bloedsuikergehalte kunnen leiden. Als je niet veel om je
gezondheid geeft en alleen gewoon gluten wilt vermijden dan kun je deze
voeding aan je dieet toevoegen. Maar voor een optimale gezondheid is
het veel beter om voeding te kiezen die van nature glutenvrij is, dan
glutenvrije bewerkte producten. Glutenvrij junkfood is nog steeds
junkfood.

Drank
Je kunt water, koffie en thee drinken bij een glutenvrij dieet.
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Vruchtensappen en suikerrijke drank zijn wel glutenvrij, maar je wilt die
misschien vermijden of tot een minimum beperken vanwege het hoge
suikergehalte. Wat alcohol betreft kun je bier beter vermijden behalve als
het etiket glutenvrij vermeldt. De meeste wijnen en sterkedrank bevatten
geen gluten.

Een voorbeeld glutenvrij weekmenu
Dit voorbeeld laat zien hoe een glutenvrij dieet voor één week er
ongeveer kan uitzien. Je kunt het makkelijk aanpassen aan je eigen
voorkeur.

Maandag
Ontbijt: Roerei en groenten, met een stukje fruit.

Lunch: Kipsalade met extra vergine olijfolie en een handje noten.

Diner: Gehakt roerbakken met groenten en volkorenrijst.

Dinsdag
Ontbijt: Haver (glutenvrij) met amandelmelk en rozijnen

Lunch: Smoothie met kokosmelk, chocolade weiproteïnepoeder, bessen
en amandelen.

Diner: Zalm, in boter gebakken, met sla.

Woensdag
Ontbijt: omelet met groenten, stukje fruit.

Lunch: overgebleven zalm van vorige avond.

Diner: tartaar, in boter gebakken, aardappelen.

Donderdag
Ontbijt: Geitenyoghurt met stukjes fruit en noten.

Lunch: tonijnsalade met olijfoliedressing.

Diner: gehaktbal met groenten en zilvervliesrijst.

Vrijdag
Ontbijt: eieren en groenten, gebakken in kokosolie, met een stuk fruit.

Lunch: rest van gehaktballetjes van vorige avond.

Diner: rundvlees met groenten en zoete aardappels.
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Zaterdag
Ontbijt: havermout met een stuk fruit.

Lunch: restje van rundvlees, groenten en zoete aardappels van vorige
dag.

Diner: in boter gebakken zalm met groenten.

Zondag
Ontbijt: bacon en eieren, wat fruit.

Lunch: Griekse yoghurt met bessen, gesneden fruit, noten

Diner: geroosterde kippenvleugeltjes met groenten, salsa en rijst.

Voor meer recepten kan ik het E-book broodloze lunches zeker aanraden.

Gezonde glutenvrije snacks
Als je merkt dat je honger krijgt tussen de maaltijden door, dan kun je
hier wat ideeën opdoen voor glutenvrije snacks:

• Een stuk fruit

• Een handje noten

• Wat geitenyoghurt, misschien wat bessen erin

• Rijstwafel

• Wortels

• Hardgekookt ei

• Restjes van de vorige dag

•

Wat te eten in een restaurant
De meeste restaurants bieden glutenvrije gerechten aan. Laat gewoon
het brood achterwege en zeg tegen de ober dat je een glutenvrij dieet
volgt. Een eiwitbron (vlees of vis) met groenten en wat (zoete)
aardappelen of rijst ernaast, zijn prima glutenvrije opties als je uit eten
gaat. Als je coeliakie hebt maak dan goed duidelijk dat je absoluut geen
gluten kan verdragen, zelfs geen enkel spoortje ervan. Het kan slim zijn
om hun website van tevoren te bekijken of te bellen om er zeker van te
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zijn dat het restaurant waar je wilt gaan eten glutenvrije opties aanbiedt.

Een eenvoudig glutenvrij boodschappenlijstje
Je kunt een enorme verscheidenheid aan glutenvrije voeding krijgen. Dit
simpele boodschappenlijstje kan je helpen om ermee te beginnen.

• Vlees: rund, kip, kalkoen, lam, varkensvlees etc.

• Vis: zalm, forel, sardines, tonijn, makreel etc.

• Eieren

• Diepvriesgroenten

• Verse groenten: wortelen, paprika’s, bladgroenten, spruitjes, sla,
tomaten, uien, etc.

• Fruit: appels, avocado, bananen, peren, sinaasappels etc.

• Bessen: aardbeien, blauwe bessen etc.

• Noten: amandelen, walnoten, pistaches, macadamia’s, hazelnoten, etc.

• Notenpasta’s: pindakaas, amandelpasta, tahin etc.

• Peulvruchten: linzen, bonen, kidneybonen, kikkererwten

• Granen: quinoa, boekweit, rijst, mais

• Kokosolie

• Olijfolie

• Roomboter

• Chiazaad

• Knolgewassen: aardappelen, zoete aardappelen etc.

• Kruiden en specerijen: zeezout, peper, kurkuma, knoflook, peterselie
etc.

Hoe maak je een glutenvrij dieet een succes
Om te zorgen dat je een glutenvrij dieet echt kunt volhouden, kun je
terugvallen op veel hulpbronnen. Om te beginnen kun je op internet
kijken en één van de glutenvrije kookboeken aanschaffen. Maar goed, dit
artikel zou al genoeg moeten bevatten om je een goede start te geven.

Het komt erop neer dat een glutenvrij dieet ongelooflijk gezond kan zijn
en heel verzadigend, als je het goed aanpakt. Voor mensen met coeliakie
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of een andere glutengerelateerde aandoening, kunnen de voordelen zelfs
letterlijk levensreddend zijn.
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Boeken tips
De volgende titels kan ik van harte aanbevelen als je meer wilt weten over afvallen:

Oerslank - Yvonne van Stigt
https://www.ahealthylife.nl/webwinkel/product/oerslank/

De hormoonfactor - Ralph Moorman
https://www.ahealthylife.nl/webwinkel/product-tag/ralph-moorman/
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Enkele maaltijd ideeën om af te vallen
Ontbijt – Glutenvrij brood met gebakken ei in roomboter. Het glutenvrije
brood houdt de darmwand heel. Het ei levert alle benodigde
voedingsstoffen en geeft lang een verzadigd gevoel. Roomboter levert de
in vet oplosbare vitamines A, D, E en K. Met een beetje Keltisch zeezout
krijg je ook nog alle mineralen binnen.

Ontbijt – Pap van quinoa, amarant, rijstvlokken, haver en gierst. Deze kun
je naar wens aanvullen met kokosvezel, kaneel en rozijnen, appeltjes,
olijfolie en eventueel wat honing.

Lunch – Salade met groene bladgroentes. Wissel met de ingrediënten
wat af, maar goede ideeën zijn: geraspte wortelen, rozijnen, ongebrande
noten, hennepzaad, kiemen of appel. Het geheel kun je afmaken met een
dressing van olijfolie met honing, knoflook en curcuma.

Lunch – Eiwit shake. Amandel of havermelk met eiwitpoeder. Kies voor
eiwitpoeder op basis van melk van gras gevoerde dieren zonder
bestrijdingsmiddelen. Er zijn ook eiwitpoeders op de markt op basis van
rijst. Dit kun je aanvullen met een beetje olijfolie, kaneel of curcuma voor
een extra gezondheidsboost.

Avondeten - Als je minder tarwe wilt eten, dan kun je ook pasta maken
van een courgette met een spirelli. Zo krijg je minder tarwe binnen en
meer groente! Een spirelli is verkrijgbaar in de ahealthylife WebWinkel:
https://www.ahealthylife.nl/webwinkel/product-
categorie/producten/spiralisators/
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Avondeten – Zalm moot met zoete bataat en spinazie. De zalmmoot
levert alle essentiële voedingsstoffen nodig voor het behoud van een
gezond lichaam. Aardappels zijn erg zetmeelrijk en daarom vervangen we
deze voor de zoete aardappel. Spinazie is zeer rijk aan calcium,
magnesium en uiteraard chlorofyl voor een optimale reiniging van je
lichaam

Voor meer ideeën zijn deze boeken ook erg leuk:

De oerspronkelijke keuken - Yvonne van Stigt

https://www.ahealthylife.nl/webwinkel/product/de-oerspronkelijke-
keuken/
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OERsterk Eten – Richard de Leth

https://www.ahealthylife.nl/webwinkel/product/oersterk-eten-richard-de-
leth/
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Gezonde tussendoortjes
Je hebt niet meer dan 3 maaltijden per dag nodig. Maar als je honger
krijgt tussen de maaltijden, dan volgen hier acceptabele tussendoortjes:

• een handvol noten (ongebakken en ongezouten)

• een stuk fruit

• wortelen

• wat bessen of druiven

• restjes van de vorige dag

• boerenkoolchips

• stukje pure chocolade

• stukje geitenkaas

• rauwkost snack

• soepje

• avocado

• olijven

• rijstwafel met hartig beleg

• gekookt ei

• cherry tomaatjes

• boekweit cracker met spread en kiemen

• appelpartjes met amandelpasta

Dit is ook een leuk boek met vele gezonde tussendoortjes:
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Broodloze lunches om mee te nemen

https://www.ahealthylife.nl/webwinkel/product/broodloze-lunches-om-
mee-te-nemen-fysiek-gedrukt/
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Afvallen door meer water te drinken

Wie af wil vallen doet er goed aan meer water te drinken en minder
suikerhoudende dranken. In de eerste plaats komt dit natuurlijk doordat
water geen suiker bevat. Water vult de maag ook behoorlijk, waardoor je
minder snel zult overeten. Tijdens het verteren van voedsel zijn er liters
en liters vocht nodig voor de productie van speeksel, maagsap en
darmsap. Daarom is het heel belangrijk voldoende vochtreserve in je
lichaam te hebben. Heb je dat niet, dan zou je na de maaltijd wel eens
erg moe kunnen worden. Het beste is om niet later dan 30 minuten voor
de maaltijd water te drinken omdat anders de spijsverteringsenzymen
niet goed kunnen werken. Ook tijdens de maaltijd drinken kan de
spijsverteringsenzymen dwarsbomen, ik zou pas na de maaltijd weer wat
drinken.

Als je wilt afvallen is het goed om jezelf het eten van kleine porties aan te
leren. Zo rekt de maag niet te veel uit. Ook eten we met z'n allen te veel
snelle koolhydraten in de vorm van granen, pasta en rijst. Onze
voorouders moesten vroeger hard op het land werken en hadden veel
brandstof nodig. In onze tijd gaat alles machinaal en bewegen we
nauwelijks, waardoor een overdaad aan koolhydraten niet bepaald
gunstig is. Het is ons geleerd om 3 keer per dag tarwe of een andere
graansoort te eten en dat ook nog als hoofdbestanddeel van de maaltijd.
We eten rijst met een beetje groente. Ik ben er een voorstander van om
groente met een beetje rijst te eten. Bijkomend voordeel van het accent
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leggen op groente is dat klachten zoals obstipatie ook meestal vrij snel
verdwijnen. Snelle koolhydraten verstoppen de darmen.

Zuiver water
Laatst was er in de media dat waterbedrijf Vitens de noodklok heeft
geluid. Dit bedrijf levert aan 5,5 miljoen huishoudens in Nederland het
drinkwater via de kraan. Vitens geeft aan dat het leveren van schoon
drinkwater steeds moeilijker wordt. Sommige waterbronnen gaan ze zelfs
sluiten omdat er gewoon zoveel vervuiling is dat het niet meer te
zuiveren valt.

Röntgencontrastmiddel
Ons kraanwater bevat van alles dat we liever niet in ons lichaam willen
hebben. Wat dacht je van gratis röntgencontrastmiddelen, zo uit de
kraan. Of antibiotica, de pil? Er zitten zelfs antidepressiva in het water.
Ook de industrie draagt bij aan de vervuiling van ons drinkwater. Volgens
het RIVM kunnen de moderne installaties de geneesmiddelen,
insecticiden, biociden, cosmetica, brandvertragers en nanodeeltjes niet
goed uit het water filteren en dat komt daardoor in ons drinkwater
terecht. Overstappen op flessenwater dan maar?

Flessenwater
Flessenwater klinkt als een goede oplossing, toch is het dat niet. Tussen
flessenwaters bestaat erg veel verschil, het is maar net welke je te pakken
krijgt. Het meeste water in de supermarkten is niet zo heel bijzonder,
zeker als je bedenkt dat het in plastic of karton verpakt is. Water hoort in
glas verpakt te zijn. Bar le Duc, dat uit Utrecht komt, wordt in karton
verpakt. Dit karton heeft een soort aluminium lijmlaagje aan de
binnenzijde van het pak. Zowel aluminium als lijm zijn stoffen die niet
bevorderlijk zijn voor onze gezondheid. Dan kom er nog wat bij:
flessenwater is extreem duur! Kraanwater is 1000 x goedkoper dan
flessenwater. Daarbij draagt flessenwater behoorlijk bij aan de vervuiling.
Zo is de CO-2-uitstoot van flessenwater 400 x hoger dan van kraanwater.
Bovendien wil je niet bijdragen aan de enorme plasticsoep die zich maar
blijft ophopen in het milieu.

Zuiveren
Dit soort filters bevat zoals de naam al zegt koolstof. Deze
koolstofdeeltjes hebben de neiging om onopgeloste deeltjes aan te
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trekken en vast te houden. Opgeloste stoffen zoals mineralen blijven wel
gewoon in het water aanwezig. Actieve koolstof absorbeert bewezen de
nodige verontreiniging:

Na lang zoeken ben ik uitgekomen op EWO-filters. Deze filteren het water
niet alleen op verontreiniging door middel van actieve koolstof, maar
vitaliseren het ook nog eens. De gebruikte filters zijn zeer fijn (fijner dan
bijv. de Brita). Het vitaliseren gebeurt via wervelen, energetiseren en
magnetisme. Ik heb de proef op de som genomen en kan telkens
blindelings het glas met het gevitaliseerde water onderscheiden van het
ongefilterde. EWO is een Oostenrijks bedrijf dat werkt met Duitse
Carbonite-filters. Carbonite is ’s werelds grootste producent van
filterpatronen. EWO heeft diverse systemen. Zo is er de EWO Gourmet
filtersysteem voor onder de kraan, met een capaciteit van 2 liter gefilterd
water per minuut. Ook is er een filter voor op de kraan met een capaciteit
van 1 liter gefilterd water per minuut. Deze zogenaamde EWO Vitality
filter is ook gemakkelijk mee te nemen als je op reis gaat. Zo heb je
overal zuiver en gevitaliseerd water. Een EWO waterfilter is te verkrijgen
in de aHealthylife WebWinkel:
https://www.ahealthylife.nl/webwinkel/product-
categorie/producten/waterfilters/
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Over de auteur
Juglen Zwaan is de initiatiefnemer van het gezondheidsplatform
aHealthylife.nl. Deze site krijgt dagelijks honderdduizenden Nederlanders
over de digitale vloer. Juglen houdt van positiviteit en groei. Hij gelooft
dat gezonder leven voor iedereen mogelijk is. Tijdens zijn lezingen maakt
hij bewust, maar reikt hij ook oplossingen aan zodat je naar huis gaat
met handige tools voor een gezonder leven.

Juglen is orthomoleculair therapeut en heeft zichzelf genezen door
gezonder te gaan leven. Zijn kennis over gezondheid deelt hij onder meer
via aHealthylife.nl, maar ook via lezingen, trainingen en workshops.

Hoe ben ik op het pad van gezondheid terecht gekomen?
Toen ik 18 jaar was voelde ik me, na een heel ongezonde puberteit, niet
altijd even lekker. Ik rookte toen nog en was regelmatig in het café te
vinden. Ik had last van neerslachtige gevoelens en wilde ook graag
helderder denken. Ik heb toen het boek gekocht over Voeding en
Intelligentie van Jean Carper en aandachtig gelezen. Daar begon mijn
zoektocht naar ware gezondheid. Het heeft jaren gekost om alle
voedingsfabels door te prikken en er komen er regelmatig nog een aantal
bij. We leven in een wereld waar er geld verdiend moet worden en grote
bedrijven kiezen vaak voor meer financiële winst in plaats van
gezondheidswinst. Dat is jammer want het is helemaal niet nodig om
altijd alleen maar aan geld te denken. Hoe zou de wereld eruit zien als
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we meer zouden geven om elkaars gezondheid?

Mijn doel is om andere mensen te helpen bij de zoektocht naar wat je nu
echt een goed gevoel geeft. Dan komen we er niet onderuit om breed te
kijken en verschillende gebieden erbij te betrekken zoals de psyche,
mindset, gewoontes, lifestyle, het sociale leven en je voedingspatroon.

Ik heb enkele jaren in het onderwijs gewerkt, maar heb mijn baan
opgezegd zodat ik volledig kan werken aan mijn grote passie:
gezondheid. Op dit moment net twee studies achter de rug: Medische
Basisvakken en Orthomoleculaire geneeskunde. In december 2013 is
mijn boek “De Supplementenwijzer” uitgekomen. Regelmatig geef ik
workshops, cursussen en trainingen. Houd hiervoor de site
www.weekendagenda.com in de gaten.

Juglen Zwaan
aHealthylife.nl
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Nawoord
Voor veel mensen staan kerst en oudjaar gelijk aan veel eten. De extra
kilo’s worden er in januari wel weer even afgewerkt door middel van een
streng crashdieet. De sportscholen zitten dan ook weer overvol omdat de
goede voornemens dan in daden omgezet worden. Helaas is de
sportschool in maart bijna weer helemaal leeg, want het
beginnersenthousiasme bij de nieuwe leden is er dan af omdat het
gewenste resultaat meestal uitblijft. Dit is wel goed voor de
sportschoolhouders, want de nieuwe leden zitten nog wel minstens één
jaar vast aan een duur contract.

Ik zeg altijd dat het eerste dat je moet doen om af te vallen het per direct
stopzetten van je dieet is. Een dieet is altijd tijdelijk. Veel mensen komen
na hun dieet heel snel weer aan. Dat is ook logisch, want als je tijdelijk
heel weinig eet, dan gaat je lichaam in de overlevingsstand door de
verbranding te vertragen zodat er geen kostbare energie verspild wordt.
Het lichaam is dan ingesteld op weinig calorieën en als je dan het
lichaam weer calorieën aanbiedt, dan wil het lichaam ‘hamsteren’ om
eventuele toekomstige schaarste weer te kunnen overleven. De
schildklier is onder andere betrokken bij de regeling van het
metabolisme. De schildklier en de hormonale balans is een traag
systeem dat tijd nodig heeft om zich aan te passen. Calorierestrictie kan
leiden tot een trage schildklierwerking, met alle gevolgen van dien.

Ik denk dat de meeste mensen de tijd tussen kerst en oud & nieuw
gebruiken als excuus voor hun overgewicht, want met een paar dagen
kan er nooit zomaar 10 kilo aan gewicht bijkomen. Belangrijker is het om
te kijken naar de tijd tussen kerst en oud & nieuw. Een dieet is gedoemd
om te falen, een permanent gezonde leefstijl vanuit goede gewoonten
heeft veel meer kans van slagen. Een dieet moet je volhouden, een
levensstijl breng je in praktijk omdat het je kracht en energie geeft. In een
gezonde levensstijl is er echt wel ruimte voor ‘zondigen’. Zonder af en toe
even uit de band te springen is het geen volhouden, maar je weet waar je
het voor doet. Ongezonde voeding geeft meestal na een uur al een
behoorlijke dip in de energie. Hoe voel je je na het eten? Als je daarnaar
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luistert dan vertelt je lichaam wat goed is voor je en wat niet.

Door simpele veranderingen kun je overgewicht al behoorlijk
terugdringen. Ik geloof zelf dat door het weglaten van tarwe de grootste
winst geboekt kan worden. Niet voor niets loopt het boek "De Broodbuik”
zo goed. In een recent nieuwsbericht kwam ik tegen dat mensen met
overgewicht meestal jonger sterven. Onafhankelijk van of er nu klachten
zijn of niet, is het hebben van overgewicht een indicator dat de
gezondheid op de lange termijn er minder gunstig aan toe zal zijn.

Met gezonde groet,
Juglen Zwaan

44



Links
Op de volgende sites kun je meer informatie vinden om je gezondheid in
eigen hand te nemen:

www.ahealthylife.nl - Blog Juglen Zwaan over voeding en gezondheid.
www.ahealthylife.nl/webwinkel - Webwinkel met gezonde artikelen.
www.leefbewust.com - Website met het laatste gezondheidsnieuws.
www.gezondheidsnieuwsradio.nl - Radioprogramma over gezondheid.
www.natuurwebwinkel.com - Natuurlijke voedingssupplementen.
www.groenestevia.nl - Natuurlijke groene stevia.
www.weekendagenda.com - Lezingen over voeding & gezondheid.

Volg ons en blijf op de hoogte:
https://www.facebook.com/AHealthylifenl
https://twitter.com/aHealthyLifeNL 
http://www.youtube.com/user/aHealthylifeNL
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