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DISCLAIMER
De informatie in dit E-book is niet bedoeld als
vervanging voor medische zorg of behandeling.
Niets kan je arts of een andere zorgverlener
vervangen. Het is ook verstandig om eerst
te overleggen met je arts, dermatoloog of
zorgverstrekker voordat je de methodes in dit
boek gaat toepassen.
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De methodes in dit boek zullen zeker voor snel
resultaat zorgen, het kan zijn dat het bij jou wat
langer gaat duren. De ernst van de aambeien
kan per persoon verschillen.
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SPECIALE BONUS:
TOEGANG TOT
HET 4-WEKEN
CLUBMEMBERS
PROGRAMMA
Zoals afgesproken krijg je ook toegang tot het
4-weken Clubmembers Programma om je alle
principes nog even stap voor stap te leren.
Het 4-Weken Clubmembers Programma is het
meest uitgebreide en geavanceerde programma
om je gezondheid en lifestyle stap voor stap te
verbeteren. Dit wordt gedaan in 4 weken en elke
week komen er specifieke onderwerpen aan bod.
Een groot voordeel van het programma is de
structuur. Je krijgt elke week een paar kleine
oefeningen en trainingen om je gezondheid te
verbeteren waardoor je de balans gaat herstellen
en aambeien klachten zullen afnemen. Dit
betekent dat je niet in één keer je leven hoeft om
te gooien. In week 1 staat voeding centraal en
dat is zeker de moeite waard om te proberen.
Want voeding is een belangrijk onderdeel om
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aambeien te verhelpen vanwege het effect op je
interne systeem.
De aanmelding gaat automatisch en als het
goed is heb je alvast de eerste e-mail ontvangen
met de introductie. Als je om wat voor reden dan
ook nog geen e-mail hebt ontvangen, neem dan
direct contact op met:
klantenservice@optimalegezondheid.com
Heel veel succes!
Jack Boekhorst
Skype: optimale.gezondheid
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INTRODUCTIE
Hallo, en gefeliciteerd met je aankoop, ik denk
dat dit een hele verstandige keuze is geweest.
In de introductie gaan we het hebben over wat je
allemaal kunt verwachten van dit boek en wat er
allemaal aan bod komt.
Allereerst wil ik je vertellen dat jij niet de enige
bent met aambeien. Er zijn miljoenen en
miljoenen mensen die net als jij hier last van
hebben. En al die mensen zoeken een oplossing,
maar helaas zonder enig succes.
Waarschijnlijk heb jij ook al het een en ander
geprobeerd maar blijkbaar was dat niet genoeg.
Waarschijnlijk heb jij ook alle traditionele
methodes gebruikt om van je probleem af te
komen en die hebben niet gewerkt en je bent een
beetje moedeloos.
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Kijk, ik kan je vertellen dat er ook een andere
manier is om van je aambeien af te komen, en
wel op de natuurlijke manier.
Deze gids bevat informatie over aambeien,
hoe ze ontstaan, hoe je ze kunt voorkomen,
hoe je ze kunt verbannen en hoe je met mijn
3 stappenplan voorgoed van aambeien verlost
kunt zijn. Dus als je klaar bent met het lezen van
deze gids heb je alle informatie die je nodig hebt
om van je aambeien verlost te zijn.
Zeg niet al te snel dat de methodes die je gaat
leren niet werken, geef het tijd en merk het
verschil.

Optimale Gezondheid
Aambeien Verdwijn Plan

HOE HAAL IK
HET MEESTE UIT
DIT BOEK?
Op dit moment moet je jezelf het volgende
afvragen: hoe belangrijk is het voor je, om jezelf
te verlossen van aambeien? Ben je bereid om
alles te doen om dit waar te maken?
Als je door dit boek gaat, zal je op een gegeven
moment denken, pff waar ben ik aan begonnen.
Het is extreem belangrijk, dat wanneer je
eenmaal begint met het toepassen van het
systeem dat je niet halverwege gaat stoppen. Op
het moment dat je het bijna niet meer ziet zitten,
ben je er bijna! Geef juist dan niet op. Eventueel
stuur mij een e-mail voor extra coaching, maar
geef niet op! Je hebt het zelf in de hand om van
je aambeien af te komen. Voor je ligt de perfecte
handleiding, die je kan helpen om van aambeien
af te komen.

Motiveer jezelf.
Schrijf je
doelen op!
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“Leer van
anderen”

BEN JE ER KLAAR VOOR? DAN GAAN WE NU
BEGINNEN.

•

Schrijf positieve doelen op om jezelf te
motiveren

Het is heel erg belangrijk dat je dit serieus
neemt. Het is makkelijk om te doen, maar het
is erg belangrijk dat dit wel gebeurt. Als je geen
concrete doelen voor jezelf hebt, hoe weet je
dan wat je met dit systeem wilt bereiken? Als
je al je positieve goals hebt opgeschreven moet
je zorgen dat al je negatieve gedachten worden
omgezet in positieve gedachten.
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I.p.v. “Ik zal nooit van die aambeien afkomen, wat
ik ook probeer” zeg: “Hoe kan ik “aambeienvrij”
worden op een goede manier?”. I.p.v. “ ik heb
aambeien en dat is genetisch bepaald, dus ik
kan er niets tegen doen” zeg: “ Ik ben voor 100%
verantwoordelijk voor mijn eigen gezondheid”.

•

Maak een lijst met wat je wilt veranderen en
waarom je dit wilt doen.

Je hebt een duidelijk beeld nodig waarom je van
je aambeien af wil komen. Als je een speciaal
doel voor ogen hebt zal dit je extra motiveren.

•

Geloof dat je het zelf kan doen, en je bent al
halverwege.

Als je er zelf niet in gelooft dat je van aambeien
verlost kan zijn, zal dit ook niet gebeuren. Naast
alle actie die je onderneemt, moet je er ook zelf
in geloven, dat je van aambeien verlost kan zijn.

•

Je moet informatie tot je nemen

Je hoeft absoluut niets te doen wat je zelf niet
wilt. Je hoeft ook niet naar mij te luisteren. Ik
zeg alleen maar dat wanneer je alle stappen
onderneemt, je ook echt van aambeien verlost
kan zijn. Als je ergens een oplossing voor zoekt,
heb je eerst heel erg veel informatie nodig zodat
je het probleem daadwerkelijk kan oplossen.
Alles wat erin dit boek staat beschreven heb
ik zelf meegemaakt en ondervonden. Zie dit
boek gewoon als lesmateriaal. En gebruik deze
informatie om van aambeien af te komen.

Onderneem
actie!

6

Dit boek zal je helpen om van aambeien af te
komen. Dit boek is speciaal gericht op mensen
die aambeien hebben en niemand anders.
Deze manier om van aambeien af te komen is
anders dan de “gebruikelijke manier”. Op mijn
manier, zal ik je op een leren hoe je op een
natuurlijke manier van aambeien af kunt komen.
Ik denk echt dat dit boek je leven zal veranderen.
Het zal niet alleen je aambeien verminderen,
maar ook de kwaliteit van je leven zal worden
verbeterd.
Om aambeien te verbannen heb je meer nodig
dan een “wondermiddel”. Het is niet zo 1-2-3 te
verhelpen. Ondanks dat het niet makkelijk is, is
het wel mogelijk om aambeien te genezen.
Hoe kan je dit boek het best gebruiken?
Allereerst moet je dit boek in zijn geheel in 1
keer uitlezen. Daarna ga je aan slag om alle
stappen in je eigen leven te implementeren.
WAT ZIJN AAMBEIEN?
Aambeien (hemorroïden) zijn uitgezakte
zwellichamen nabij de anus. Deze zwellichamen
heeft iedereen. Ze bevinden zich aan de
binnenkant op het eind van de endeldarm en
het begin van de sluitspier. Zo’n zwellichaam
is een sponsachtig netwerk van bloedvaatjes,
bedekt door een dun laagje slijmvlies.
Aambeien zijn dus eigenlijk gezwollen
bloedvaten. Je kunt ze het beste vergelijken met
spataderen. Ze zitten alleen op een vervelende
plaats; binnen de sluitspier van de anus. Soms
zijn ze zo gezwollen dat ze naar buiten puilen.
Het is een pijnlijk gevoel, vooral tijdens en na de
stoelgang.
Soms bloeden ze, of raken ze ontstoken.
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Overigens zijn niet alle bloedingen uit de anus het
gevolg van aambeien. Ook als je zeker weet dat
je aambeien hebt, bij zowel interne als externe
aambeien kan dat bloeden toch door iets anders
veroorzaakt worden. Daarom moet in geval van
bloedingen altijd een arts vaststellen waardoor
het precies komt.

Maar wat nu de exacte redenen zijn waarom
mensen aambeien krijgen is nog niet geheel
vastgesteld. Er zijn namelijk nog een aantal
onduidelijkheden.
Naast
de
algemene
bovenstaande oorzaken zijn er ook nog een
aantal andere oorzaken.

Er zijn 2 verschillende soorten hemorroïden,
namelijk interne en externe. Hieronder de uitleg
voor beide gevallen.

•

Zwakke aderen

•

Genetisch bepaald

EXTERNE HEMORROÏDEN

•

Extreme abdominale druk

Dit is de meest pijnlijk vorm. Deze vorm
van aambeien en deze ontwikkelt zich aan
de buitenkant van je lichaam. Je kunt deze
aambeien letterlijk zien zitten en voelen.

•

Obesitas

•

Zwangerschap

•

Zitten of staan voor langere tijd

•

Leverziekte

•

Te veel persen bij de stoelgang

•

Extreem hoesten, niezen, of braken

•

Extreme fysieke arbeid.

INTERNE HEMORROÏDEN
Deze vorm van aambeien en vaak niet zichtbaar
je en kunt deze ook vaak niet voelen. En omdat ze
in je lichaam zelf zitten veroorzaken deze vorm
van aambeien vaak ook geen pijn. Wel kan het
voorkomen dat je bloedingen ervaart, en dit kan
een indicatie zijn dat je interne aambeien hebt.
OORZAKEN VAN AAMBEIEN

De belangrijkste oorzaak van aambeien zijn
verkeerde voedingsgewoonten waarbij te
weinig voedingsvezels worden gebruikt. Andere
oorzaken zijn verslapte bekken bodemspieren,
te weinig bewegen enz. Bij de behandeling
van aambeien moeten bijna altijd ook
dieetaanpassingen worden toegepast. Voor
deze voedingstips, zie het bonus dieet.
Deze “ziekte” is eigenlijk algemeen bekend. De
meeste volwassenen ervaren aambeien op
bepaalde punten in hun leven en zelfs 80% van
alle mensen komt in zijn leven in aanraking met
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de pijnlijke vorm van aambeien.

SYMPTOMEN VAN AAMBEIEN
Wat nu de symptomen zijn voor aambeien zal ik
hieronder in een tabel laten zien. Niet iedereen
heeft dezelfde symptomen, de ernst en de mate
van de klachten variëren per persoon.
Symptomen aambeien
Erge jeuk rond de anus
Roze of rode bulten bij de anus
Rectale pijn bij alledaagse activiteiten (zitten,
staan, stoelgang etc.)
Bloedingen tijdens de stoelgang
Bloedingen buitenom de stoelgang
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AAMBEIEN VOORKOMEN
Als je nog geen aambeien hebt, wil je dit
natuurlijk zo houden. Veel mensen hebben de
“verkeerde” gewoontes en deze kunnen leiden
tot aambeien. Het voorkomen van aambeien is
eigenlijk heel makkelijk. Het enige wat je hoeft te
doen is, het afleren van de verkeerde gewoontes.
Als de onderstaande stappen integreert in je
dagelijkse activiteiten is de kans erg klein dat je
op lange termijn aambeien zal krijgen.
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•

Verminder de inname van suiker en vezelarm
voedsel. Dit kan namelijk ook leiden tot
constipatie.

•

Verhoog het aantal glazen water wat je per
dag drinkt (8-10 glazen is goed)

•

Verminder het gebruik van cafeïne omdat dit
voor uitdroging kan zorgen. (wat natuurlijk
weer leidt tot constipatie)

•

Vermijd vet eten.

•

Gebruik ook geen alcohol meer, dit leidt
natuurlijk ook weer tot constipatie

•

Vermijd veel rood vlees

•

Ga dagelijks sporten, dit zorgt voor
een betere stoelgang omdat je algehele
gesteldheid (mentaal en fysiek) verbeterd,
waardoor je spijsvertering versterkt wordt.

halen. Probeer je dagelijkse vezelinname te
verhogen naar 20-30 gram. Hieronder een lijstje
met zeer vezelrijke producten:
Vezelrijkvoedsel
Aardbeien
Broccoli
Pinda’s
Bruine bonen
Bessen
Walnoten
Voor meer voedingstips en een goed dieet, ziet
het bonus dieet!
JOUW EIGEN ONTLASTINGSPATROON

Aambeien doen het meeste pijn wanneer
je de “grote boodschap” moet doen. Veel
mensen weten dit niet, maar er zijn een aantal
stoelgang tips, waardoor je zelfs aambeien kunt
voorkomen. Veel mensen hebben verkeerde
“gewoonten” wat betreft de stoelgang, dit is
ook één van de oorzaken waarom veel mensen
aambeien hebben.
Hieronder heb ik een tabel voor je gemaakt
waarin de “goede” gewoonten staan vermeld
aan het gaat om de stoelgang. Neem dit heel
erg serieus, dit kan zelfs op zeer korte termijn je
van je aambeien afhelpen.
Ontlasting tips

En het belangrijkste is dus het vermijden van
constipatie. Dit is een hele belangrijke factor.
Hieronder zal ik je een aantal tips geven hoe je
dit komt voorkomen.

Maak zo vaak gebruik van de wc als je kan, wacht
absoluut niet

Verhoog je dagelijkse inname van vezels door
gebruik te maken van goede voedingsbronnen
of zelfs natuurlijke supplementen. Er zijn veel
voedingsbronnen waar je deze vezels uit kunt

Probeer niet teveel druk te zetten op de anus.
Veel mensen doen dit juist, helemaal als ze haast
hebben. Probeer dit zoveel mogelijk te vermijden.
Neem gewoon rustig de tijd, ontspan en laat je
lichaam het “werk” doen.

Houd je adem niet in tijdens de stoelgang, blijf
rustig in een vast tempo doorademen
Zit niet langer op de wc dan nodig is.
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MEER ONTLASTING TIPS
Ook de houding van je stoelgang is van groot
belang. Veel mensen “zitten” verkeerd. Ga niet
rechtop zitten omdat je anus dan relatief veel
belast wordt. Je wilt het zo makkelijk mogelijk
maken toch?
Dit klink raar maar dit is de goede houding
tijdens de stoelgang. Ga op het toilet zitten, leun
zo ver mogelijk naar voorover met je benen naar
achteren, zodat je alleen zit (eigenlijk leunt) op
de onderkant van je billen. Zet een stoel voor je
neer (achterstevoren) als je de balans niet kunt
houden.

of zelfs zakdoekjes. Deze zijn namelijk erg
zacht! Gebruik ook geen geparfumeerde zeep
etc. als je gaat douchen. Dit kan namelijk erg
irriteren. Gebruik bijvoorbeeld babyzeep; deze is
namelijk zo ontwikkeld dat het, het lichaam niet
kan irriteren.
Ik kan me heel erg goed voorstellen dat je
helemaal gek wordt van die contante jeuk en
pijn. Gelukkig zijn er een aantal methoden die
je kunt toepassen om deze pijn en irritatie te
verminderen.
Methode om irritatie en pijn te verminderen
Gebruik ijs. Gebruik dagelijks ijs op de plekken
waar het irriteert en pijn doet.

Geloof me, het werkt. Deze houding is niet alleen
voor mensen die aambeien willen voorkomen,
het is ook voor mensen die al aambeien hebben.
Door deze houding te gebruiken zal je de minste
pijn ervaren en omdat je op deze manier de anus
zo min mogelijk belast.
WAT KUN JE THUIS ZELF DOEN?

Zoals ik al eerder heb gezegd, kunnen aambeien
thuis worden opgelost. In iedere geval, dit is mij
steeds weer gelukt. Af en toe heb ik zelfs nog wel
eens aambeien, maar binnen 48 uur ben ik er
weer helemaal van af.
Wat kun jij zelf thuis doen om aambeien te
voorkomen of zelfs te verbannen als jij je al hebt.
DINGEN DIE JE NIET MOET DOEN
Als je naar het toilet gaat en je moet toiletpapier
gebruiken, probeer dat dan zo teder mogelijk.
(Dit kan vaak ook niet omdat dit heel erg pijn
doet), ga niet vegen, maar probeer te deppen!
Overweeg om gebruik te maken van babydoekjes
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Ga elke dag (zo mogelijk) in een warm bad. Dit
zorgt voor “ontspanning” op de bestemde plaatsen. Zorg er wel voor dat het water niet al te warm
is omdat dit dan weer kan gaan irriteren.
Draag katoenen ondergoed
Draag geen oncomfortabel ondergoed!
ALGEMENE GOEDE OPLOSSING

Hieronder vind je oplossingen voor je aambeien.
Dit is nog niet het 3 stappen plan, wat in het
volgende hoofdstuk wordt beschreven, maar
hieronder vind je 3 verschillende categorieën
oplossingen. De volgende categorieën worden
behandeld.
•

Oude, natuurlijke methodes

•

Oude Chinese methodes

•

“Doe het zelf” tips

We beginnen
methoden.

met

de

oude,

natuurlijke
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OUDE NATUURLIJKE METHODES

Magnesium

Magnesium zorgt voor zachtere darmen, dit betekent dat je stoelgang
een stuk rustiger verloopt. Ook zal dit de constipatie verminderen.
Magnesium is bij “hier beschikbaar”. Ik koop mijn eigen supplementen
altijd online, dit is vaak snel en een stuk goedkoper.

Goldenseal

Goldenseal is een bloem en familie van de “buttercup family”. Goldenseal wordt voor verschillende dingen gebruikt, maar voornamelijk voor
het stoppen van diarree en vaak de oplossing tegen constipatie

Psyllium

Psyllium is bekend omdat het de stoelgang verbetert. Het worden ook
wel vezeltabletten genoemd. Naast dat het de stoelgang verbetert, bevordert het ook de darmwerking en spijsvertering.

Cascara

Cascara werkt goed tegen constipatie en je kunt het meerdere keren
per dag gebruiken. De link hiernaast, is van een webshop uit Amerika, ik
haal veel dingen zelf uit Amerika omdat dit vaak een heel stuk goedkoper is.

Dong-Quai

Dit is niet voor mannen aan te raden omdat het eigenlijk een middel is
tegen menstruatie pijn. Maar zelf heb ik ondervonden dat dit ook erg
goed werkt tegen constipatie en het is heel erg goed voor je darmen.

Deze producten zijn niet alleen in webshops te koop. Je kunt ze vaak ook bij uw dichtstbijzijnde
natuurwinkel kopen.
OUDE CHINESE METHODES

Hieronder vind je een aantal methodes die men in China al jaren gebruikt. Een aantal middelen heeft
voor mij echt de pijn onderdrukt en aambeien doen verdwijnen. Ik zal zeggen probeer het eerst eens
en kijk hoe jij je erbij voelt.
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Mesquite dark tea

Deze thee is erg goed voor je darmen, het heeft een reinigende werking.

Butcher’s Broom

Dit kan werken als een laxerend middel als je stoelgang vrij zwaar is.
Maar aan de andere kant zorgt het er niet voor dat je diarree krijgt.

Cat’sClaw

Dit wordt al jarenlang gebruikt, om heel veel verschillende ziektes te
controleren. Sommigen zeggen dat het niet werkt, maar ik heb zelf
ondervonden dat dit zeker een oplossing kan zijn voor constipatie.

Ginkgo Biloba

Dit is een supplement dat je dagelijks moet nemen om bestaande aambeien niet te laten ontwikkelen en zelfs ontstaan.

Kastanje extract

Je zal het waarschijnlijk niet geloven, naar kastanje extract heeft zich bewezen als een zwelling reducerend middel en een antiroodheidsmiddel.
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“DOE HET ZELF” TIPS

Misschien zijn de volgende tips wel de meest makkelijke tips om toe te passen.
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Schone anus

Misschien wel 1 van de meest logische dingen is toch wel het
schoonhouden van je anus. Gebruik in plaats van normaal wc papier,
babydoekjes. Dit is een stuk zachter.

Vaseline

Dit is een alom bekend verzachtend middel. Breng het aan op de irriterende plekken.

Vitamine E olie

Deze vitamine E olie is heel erg goed voor je huid. Op het moment dat
het gaat irriteren kun je dit aanbrengen op de vervelende plekken

De passievrucht

Klinkt misschien een beetje raar, maar doe een passievrucht in de mixer
met veel water. Dit is ook een heel oud middel tegen irriterende plekken.
Als het vervelend begint te worden, breng dit dan aan.

Olijfolie

Sommige mensen zeggen dat als je 1 theelepel olijfolie neemt per dag,
dat dit heel erg goed is tegen bestaande aambeien. Zelf heb ik dit nog
niet ondervonden maar ik heb er al wel veel over gelezen

Almond olie

Ook dit werkt goed tegen bestaande externe aambeien. Breng dit in kleine
hoeveelheden aan op de irriterende plekken

Honing en uien

Zelf heb ik dit onlangs nog geprobeerd en ik moet je vertellen dat dit
inderdaad een hele snelle oplossing is voor aambeien. De pijn en irritatie
wordt voelbaar minder als je een combinatie van deze 2 producten om
een wattenschijfje plaatst. (aftreksel van de 2 producten)

Aloë Vera

Aloë Vera staat bekend om haar alom genezende krachten. Ook voor
aambeien is Aloë Vera een oplossing. Je kunt het innemen, maar ook op
de irriterende plekken aanbrengen.

Ijs

Dit is niet een van mijn favoriete middelen, maar ik weet wel dat het
werkt. In het begin is het wellicht niet zo prettig maar ik kan je vertellen
dat het wel de pijn en irritatie afneemt.

Bananen

Iedereen weet dat bananen goed voor je zijn als je diarree hebt. Dit op
het moment dat je ook maar een klein beetje een dunne stoelgang hebt,
bananen zijn dan je vrienden

Vezels

Eet veel vezelrijk voedsel. Zie bonus 1 voor de vezelrijke recepten

Optillen

Mensen die vaak last hebben van aambeien, mogen eigenlijk geen zware
dingen optillen. Zonder dat je het weet zet je erg veel kracht op je anus bij
het optillen.

Pittig eten

Als je last hebt van aambeien zorg dan dat je geen pittig eten neemt.

Ondergoed

Als vrouw zijnde is het verstandiger om geen strings meer te dragen. Ook
zijn erg strakke broeken niet aan te raden
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Ik weet dat dit in een keer heel erg veel tips zijn.
Ik zeg ook zeker niet dat je ze allemaal tegelijk
moet toepassen. Ik heb al die tips opgezocht
en zelf geprobeerd (op 1 na dan). Het enige wat
ik kan zeggen is dat je zelf moet kijken wat het
beste voor jou werkt. Begin gewoon bij tips 1
en kijk of dit voor je werkt. Zo niet? Dan ga je
gewoon snel door naar tip 2! Zo ga je net zo
lang door totdat je de oplossingen die voor jou
werken hebt gevonden.

Het 3 stappen plan bestaat uit (logisch ook) 3
onderdelen.
•

Voorkom aambeien

•

Stop de pijn en het bloeden

•

De “Crystal” methode

We gaan nu dus allereerst kijken het eerste
onderdeel, voorkom aambeien.
VOORKOM AAMBEIEN.

HET 3 STAPPEN PLAN

Okee nu zal ik je mijn 3 stappen plan vertellen. Het
is natuurlijk heel erg vervelend als je aambeien
hebt, gelukkig kan je er zelf iets aan doen om er
vanaf te komen. Maar het beste is natuurlijk om
de aambeien te voorkomen in plaats van ze te
behandelen.

Zoals je weet is een van de grootste oorzaken
van aambeien constipatie. Constipatie wordt
veroorzaakt door verkeerde voeding. Als bonus
heb ik een speciaal voedingsschema voor je op
gesteld om constipatie tegen te gaan.
Hieronder heb ik een schema voor je hoe je
constipatie kunt voorkomen door eigenlijk hele
simpele dingen toe te voegen in je dagelijkse
leven.

Voorkom constipatie technieken
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Water

Drink ongeveer 8-10 glazen water per dag. Als extra bonus heb je alles
wat je moet weten over water gekregen. Hierin staat hoe belangrijk
water eigenlijk voor je is. Helemaal als je constipatie tegen wilt gaan.

Cafeïne

Cafeïne is een grote oorzaak dehydratatie. Het lijkt misschien alsof dit
geen grote factor is, maar toch moet je proberen cafeïne te vermijden.
Dus geen koffie, espresso en cola of energydrinks. (Of in ieder geval
probeer het te minderen)

Alcohol

Hetzelfde geldt eigenlijk voor alcohol. Dit is ook zeker niet goed als je
aambeien hebt. Alcohol zorgt ook voor uitdroging en dat moeten we
zeker niet hebben als we constipatie willen tegen gaan.

Vezels

Check hieronder het gedeelte voor vezels, suikers en koolhydraten ( dit
past namelijk niet helemaal in deze tabel)

Vlees

Als je teveel vlees en proteïne binnenkrijgt (hoge dosering eiwitten) kan je
stoelgang erg hard worden. Dit maakt het gebruik van het toilet een stuk
moeilijker voor je.

Suikers

Check hieronder het gedeelte voor vezels, suikers en koolhydraten (dit
past namelijk niet helemaal in deze tabel)
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KOOLHYDRATEN

Koolhydraten zijn normaal gesproken een
belangrijke bron van energie voor het lichaam.
Koolhydraten zijn afkomstig uit plantaardig
voedsel dat je eet. Normaliter worden
koolhydraten gegeten wanneer er een directe
behoefte is aan energie.
Er zijn 4 soorten koolhydraten

•

•

•

•
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Simpele koolhydraten. Deze vorm van
koolhydraten vindt je terug in bijvoorbeeld
honing. Deze vorm van koolhydraten wordt
snel opgenomen in het lichaam en zorg
ervoor dat het bloedsuikergehalte snel wordt
verhoogd.
Geraffineerde koolhydraten. Deze vorm
van koolhydraten vindt je terug in witte
rijst, witte bloem en suiker. Deze vorm van
koolhydraten is extreem slecht voor je
algemene gezondheid. Deze kunstmatige
koolhydraten kunnen niet/slecht door ons
lichaam worden verteerd omdat je lichaam
deze vorm van koolhydraten niet kent.
Vermijd dit dus compleet!
Complexe koolhydraten. Deze vorm van
koolhydraten vindt je terug in aardappelen,
bruinbrood en volkoren. Dit is een erg
goede vorm van koolhydraten en bevatten
veel goede mineralen en vitaminen. Deze
vorm van koolhydraten worden langzaam
opgenomen in het lichaam zodat je
gedurende een lange tijd energie hebt.
Complexe en vezels rijke koolhydraten.
Deze vorm van koolhydraten kom je tegen
in de vorm van spruiten en andere groentes.
Deze vorm van koolhydraten zijn extreem
goed voor je, het is eigenlijk de beste vorm
van koolhydraten die er bestaat.

Als het op koolhydraten aankomt zorg er
dan voor dat je zoveel mogelijk complexe en
vezelrijke koolhydraten binnenkrijgt. Vermijdt
zoveel mogelijk de simpele en de geraffineerde
koolhydraten. (Zie het dieet)
STOP PIJN EN BLOEDEN

Als het dan toch voorkomt dat je aambeien
hebt, dan moet er natuurlijk allereerst zo snel
mogelijk iets gedaan worden aan de pijn en het
bloeden. Afgezien de pijn is het natuurlijk ook
niet fijn om rectaal te bloeden.
Appelcider azijn is een oplossing van azijnzuur
geproduceerd door de fermentatie van appels.
Appelazijn bevat o.a. cholesterolverlagend
pectine, vitaminen en mineralen, waaronder:
VITAMINEN

MINERALEN

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

vit. P
bètacaroteen
(precursor van vit.
A)
vit. C
vit. E
vit. B1
vit. B2
vit. B6

kalium
fosfor
chloor
natrium
magnesium
calcium
zwavel
ijzer
fluor

De voordelen van appelcider azijn zijn groot.
Hieronder zijn enkele beschreven:

•

beschermt tegen voedselvergiftigingen

•

draagt bij aan de vertering

•

verhoogt de weerstand

•

verhoogt de weerstand tegen/bij ziekte

•

bevat bacteriën die bijdragen aan het
onschadelijk maken van infectueuze microorganismen
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•

draagt bij aan het handhaven van de juiste
pH-waarde in het lichaam

•

draagt bij aan regulatie van bloeddruk

•

komt ten goede bij bepaalde ziektes
waaronder artritis

Appelcider azijn is goed tegen zowel interneals externe aambeien omdat het (zoals je
hierboven kunt lezen) extreem goed is voor je
spijsverteringsstelsel, het levert grote bijdragen
aan het onschadelijk maken van infectueus
micro-organisme.
Drink elke dag 2 lepels appelcider azijn voor het
begin van elke maaltijd (dus per dag maximaal
6 lepels). Daarnaast is het ook mogelijk om
appelcider azijn aan te brengen op de gevoelige
plekken. Mocht dit gaan irriteren, gebruik in
plaats van de appel ciderazijn een Aloë Vera
gel.
CRISTAL

Ik kan je vertellen dat dit misschien wel de beste
oplossing voor jouw is, Alum Crystal astringent!
Dit kun je het best gebruiken op externe
aambeien en je zal versteld staan hoe goed dit
voor je werkt! Dit zorgt ervoor dat de aambeien
daadwerkelijk kleiner worden en het repareert
ook je rectale weefsel.
Een astringent is letterlijk vertaald een
samentrekkend middel. Ik kan je vertellen dat
voor heel erg veel mensen dit de oplossing is
voor vervelende aambeien.
Dus als je dit consistent aanbrengt op de pijnlijke
plekken zal dit je aambeien verminderen en dus
uiteindelijk jou verlossen van de pijn en irritatie.
Om dit samentrekkend middel te maken heb je
het volgende nodig. Water en Crane’s Bill powder

14

of Crane’s Bill crystal. Voeg wat van het Crane’s
Bill powder of Crane’s Bill crystal samen met
ongeveer 5 keer die hoeveelheid aan water. Laat
dit een aantal uren staan en laat het oplossen.
Als je dit wilt gebruiken neem je 2-3 theelepels
van deze mix en doe het in een schaaltje met
warm water en wacht totdat het compleet
opgelost is. Was je anus ongeveer 2 a 3 keer per
dag met deze oplossing en merk het verschil Ik
kan je verzekeren dat je binnen 1 week helemaal
van je aambeien verlost bent.
AAMBEIEN EN VOEDING

Zoals je al eerder hebt gelezen is het van
extreem belang dat je erg goed op je voeding
gaat letten. Ik heb je al verteld wat je wel en wat
je niet moet eten, maar voor veel mensen is het
dan toch nog moeilijk om zelf goed te eten.
Daarom heb ik besloten om bij dit e-book een
extra bonus toe te voegen met daarom een
30 dagen dieet inclusief de theorie erachter
+ boodschappen lijsten en zelfs complete
recepten.
Ik kan je verzekeren dat op het moment dat je
echt het dieet consequent volgt, dat je aambeien
binnen een aantal dagen weg zijn, en dat zelfs
de kans de dat je aambeien weer terugkomen
extreem verkleind wordt.
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CONCLUSIE

Okee, ik snap heel goed dat dit veel te veel
informatie is om allemaal direct te gaan
gebruiken. Je hoeft dit ook helemaal niet
allemaal te gelijk te gaan gebruiken. Ik heb er
jaren over gedaan om dit allemaal in mijn leven
toe te passen.
Als je dit boek aan het lezen bent, heb je
waarschijnlijk al heel erg veel informatie
verzameld over aambeien en heb je al tientallen
dingen gebruikt. Ik kan je vertellen dat op het
moment dat je echt van aambeien af wilt komen
en je gebruikt alle methodes die ik je hierboven
heb uitgelegd. Dan kan ik je garanderen dat jij
geen last meer zal hebben van aambeien. Geen
jeuk meer, geen pijn meer. Verspil je kostbare
tijd niet aan methodes die uiteindelijk toch niet
blijken te werken. Steek je tijd in meer nuttigere
zaken zoals het echt verbannen van je aambeien.
Het punt is, is dat je eerst alle bestaande
aambeien wilt verbannen. Dat doe je door de
tips, en de natuurlijke methode toe te passen in
combinatie met het dieet! Daarnaast is het zaak
dat je aambeien voorkomt. Dat doe je weer met
behulp van de tips die ik je heb gegeven die je
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zelf heel erg makkelijk is je dagelijkse leven kan
integreren. Ik weet dat het moeilijk is, maar op
het moment dat je ook maar iets minder pijn of
last heb van aambeien, zal je hier de motivatie
uit halen die je nodig hebt, om je levensstijl aan
te passen.
Essentieel is, is dat jij het zelf moet doen. Het
leven wat je op dit moment leidt, zorgt blijkbaar
voor aambeien, en zelfs een paar kleine
aanpassingen kunnen ervoor zorgen dat je hier
geen last meer van hebt.
Kijk, de allereerste dag zal je geen levens
veranderende verschillen zien. Maar nadat je
merkt dat je jezelf beter voelt, zal jij je ook beter
aan de bovenstaande actie plannen houden.
Het is moeilijk om jezelf een hele nieuwe
levensstijl aan te leren, doe dit dus ook niet
alleen. Ik heb ontzettend veel support gehad
van mijn ouders en huisgenoten. Tevens heb ik
erg veel gecommuniceerd met andere mensen
die ook aambeien hebben.
Ik hoop dat de tips een grote verandering in je
leven teweeg zullen brengen!
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BONUS 1:
VOEDING DIE JE HELPT IN DE
STRIJD TEGEN AAMBEIEN
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DISCLAIMER
De informatie in dit E-book is niet bedoeld als
vervanging voor medische zorg of behandeling.
Niets kan uw arts of een andere zorgverlener
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vervangen. U moet ook overleggen met uw
arts, diëtist of zorgverstrekker voordat u de
methodes in dit boek gaat toepassen.
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INLEIDING
Gefeliciteerd met het aanschaffen van deze gids.
De aankoop alleen al vertelt iets cruciaals over je
persoonlijkheid.
Je bent het type persoon dat stappen zet!
Je hebt waarschijnlijk iets over deze gids
gehoord of gelezen voordat je hem aanschafte,
misschien zelfs erg positieve dingen. Maar of
deze gids je ook daadwerkelijk kwaliteit zou
bieden, kon je op dat punt nog niet zeggen.
Jij hebt het risico genomen. Je bent op zoek
gegaan naar de waarheid zelfs al betekende
dat misschien dat je eerst een paar keer aan de
verkeerde deur hebt aangebeld.
De eigenschap die er voor zorgde dat jij niet
eenvoudigweg opgaf. Dat jij je niet gewonnen
gaf en je gezondheidsklachten simpelweg
accepteert. Deze eigenschap heeft ertoe geleid
dat jij deze pagina nu leest. Dat is diezelfde
eigenschap die er hopelijk voor gaat zorgen dat jij
deze gids niet alleen gaat lezen, maar de kennis
die je ermee verwerft ook gaat toepassen.
Er zijn op dit moment honderden producten die
de ronde doen op internet en er zijn er ongelooflijk
veel bij die ‘niet’ waarmaken wat ze beloven.
De meest voorkomende belofte is dat je snel
resultaat behaalt zonder enige moeite.
Met deze gids wil ik je niet op het verkeerde been
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zetten. Daarom een korte opsomming wat deze
methode wel en niet voor je kan doen:
Laten we beginnen met wat niet gaat gebeuren:

1. Je gaat niet binnen nu en twee uur je
klachten verminderen.

2. Je gaat geen resultaat boeken met deze
gids alleen maar door hem te lezen.
Het Groene dieet tegen aambeien is een systeem
wat gebaseerd is op testen en verbeteren. Je
succes is afhankelijk van de hoeveelheid tijd en
energie die jij stopt in het testen en verbeteren
van je voedingspatroon.
Ik zal je de basis leren en vele details bijbrengen,
maar de fijnste kneepjes vloeien voort uit, door
het te doen.
Betekent dit dat je met deze methode geen
resultaat zal hebben?
Zeker niet!
Wat we je in deze methode meegeven zijn een
aantal basismethoden die je gegarandeerd een
vermindering van klachten gaan opleveren. Mits
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je de basis principes uitvoert. Houd je daarom
strikt aan wat er in de volgende hoofdstukken
verteld wordt.
Dit is wat je kunt verwachten:

Ik wens je heel veel succes en plezier bij het
toepassen van deze methode!

1. Resultaat op korte termijn! Hoe kort die

En nu… aan de slag!

termijn is ligt aan hoe snel je leert en
implementeert. Het is mogelijk dat je door
vezelrijk te eten en bepaalde triggers te
vermijden vrij snel al een verlichting van de
pijn zal krijgen.

2. Je zal een paar kilo afvallen omdat je grote
hoeveelheden koolhydraten,
verzadigde vetten laat staan.

suikers

en

3. Je krijgt meer energie, je verbetert
je immuunsysteem, je versterkt je
verteringssysteem waardoor de doorgang
tijdens ontlasting een stuk beter zal gaan,
wat resulteert in minder last omdat de
verwijde bloedvaten kunnen herstellen.
WAT HEB JE NODIG?

Simpel…
Een computer en zin…

•

Zin om je vast te bijten in de strategieën uit
dit boek.

•

Zin om een basis van kennis op dit gebied
op te bouwen.

•

Zin om de methoden daadwerkelijk uit te
voeren.

•

Zin om ermee door te gaan, zelfs als je niet
meteen resultaat ziet.

De persoonlijke drijfveer is voor iedereen anders.
Maar als je last van aambeien hebt wil je dat de
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jeuk en pijnlijk gevoel bij ontlasting stopt, dit
gaan we doen door zo gezond mogelijk te eten.

MIJN ZOEKTOCHT NAAR EEN EFFECTIEF
DIEET

Het ‘’groene dieet tegen aambeien” is niet een
koolhydraatarm of een vetvrij dieet. Het ‘’groene
dieet’’ leert je juist om de goede koolhydraten
en de goede vetten te eten. Hierdoor zullen je
klachten afnemen en je kunt zelfs nog een paar
kilo afvallen.
We doen het op de volgende manier: Je gaat
normale porties vlees eten; kip, kalkoen, vis, schaal-, en schelpdieren. Je zal meer dan
voldoende groentes gaan eten. Ook eieren,
eventueel kaas, en noten met essentiële vetten.
Je kunt salades eten met een klein beetje
olijfolie. Het doel is om zoveel mogelijk vezelrijk
voedsel te eten, dit voedsel zorgt ervoor dat de
klachten van aambeien afnemen.
Uitgangspunt is dat je 3 gebalanceerde
maaltijden per dag eet. Het is aan jou om ervoor
te zorgen dat je deze ook gaat halen, want
honger lijden is niet nodig.
Het is erg slecht om maaltijden over te slaan,
hierdoor vergroot ook het risico om ‘’ongezond’’
te gaan eten. Daarnaast ga je VEEL water
drinken, tenminste 2,5 liter per dag, genoeg
water drinken is erg belangrijk als je aambeien
hebt. En eventueel koffie als je dat echt nodig
hebt of thee.
Voor de volgende 4 weken ga je voldoende
volkorenbrood eten, aardappelen, en alleen
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volkoren pasta of andere vormen. Geen snoep,
koekjes, chips, ijs, chocolade, of andere vormen
van suiker! Ook geen alcohol! Niet alleen de
klachten van aambeien nemen af, maar je zal
ook je gezondheid verbeteren.
Als je een persoon bent die erg van snoepen
houdt, of dat je het gevoel hebt dat zoiets niet
gaat lukken. Dan zal ik je verbazen, want het
zal erg gemakkelijk gaan om zonder de snacks
te leven. De eerste paar dagen zullen lastig zijn,
maar zodra je het gewend bent zal je ze zelfs niet
meer missen. Het is ook niet zo dat je de drang
moet tegengaan, want deze zullen na een week
verdwijnen.
Na ongeveer 2 weken zal je je al een stuk
beter voelen, daarnaast is het goed mogelijk
dat je ook een paar kilo bent afgevallen. Maar
het belangrijkste is de interne verandering die
heeft plaatsgevonden en door vezelrijk te eten
de klachten afnemen. Je hebt namelijk dan je
lichaam gezuiverd!
Na 4 weken mag je natuurlijk je favoriete voedsel
opnieuw in je dieet introduceren, maar houd
goed bij hoe je daarop reageert. Het 4 weken
dieet is bedoeld om alle mogelijke ‘’triggers’’
te elimineren en vanuit dat punt een eigen
samengesteld dieet te ontwikkelen zodat je
klachten wegblijven.
Ik noem dit ook de onderhoudsfase, dat is de fase
die je permanent blijft aanhouden. Je zal merken
dat deze fase niet als een ‘’dieet’’ voelt maar
weer als een manier om te leven. Je zal normaal
kunnen eten, maar in kleine porties, daarnaast
zal je voornamelijk vezelrijk eten en weten welk
voedsel van nature veel vezels bevatten. Wel is
het belangrijk dat je de basisprincipes van ‘’het
groene dieet tegen aambeien’’ blijft volgen.
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Nadat je lang genoeg de principes hebt
gevolgd is tevens je metabolisme veranderd,
dit betekent hoe je op bepaald voedsel reageert.
Een voordeel is dat je algemene gezondheid
en immuunsysteem dramatisch versterken. In
combinatie met vezelrijk eten zal je dramatisch
minder last hebben van aambeien.
Tijdens mijn onderzoek om een dieet te vinden
waarbij de meeste klachten worden vermeden
begon toen ik in Amerika was tijdens een
gezondheid seminar. De spreker was een expert
op het gebied van voeding. Hij leerde mij de
basisprincipes van voedsel, namelijk eiwitten,
koolhydraten, vezels en vetten. De meeste
mensen in de westerse cultuur zitten op een
koolhydraat rijk en vetarm dieet. Deze manier
van leven ben ik ook mee grootgebracht. Na het
lezen van de documentatie van het dr. Atkinson
dieet waarbij de nadruk wordt gelegd op eiwitrijk
voedsel en vrijwel geen koolhydraten begon
ik zelf te testen wat goed bij mij werkt, en nog
belangrijker de effecten op de stoelgang. In het
begin had ik nog steeds niet veel kennis op het
gebied van voedingsleer, maar dat veranderde
compleet toen ik verschillende diëten ging
testen en meerdere boeken over het onderwerp
begon te lezen.
Ik kwam ook tot de conclusie dat niet alleen een
pijnlijke stoelgang vanwege aambeien komt
door voeding maar zelfs overgewicht is het
gevolg is van teveel (normale) koolhydraten in
een dieet. Dit effect is het gevolg van dat deze
koolhydraten en opgeslagen worden als vetten,
dit is een natuurlijk overlevingsmechanisme
van het lichaam. Het effect wordt versterkt door
de voedselindustrie waarbij voedingsmiddelen
bewerkt worden voor massaproductie. Het is
voedsel waarbij de natuurlijke componenten
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veranderd worden voor gemak, blik, invriezen,
dehydratie etc.
Een ander nadeel is dat dit soort voedsel weinig
vezels bevatten waardoor de klachten van
aambeien niet afnemen maar juist toenemen.
Je zou denken dat de meeste bewerkte
voedingsmiddelen slecht voor je zijn. Er zijn
uitzonderingen, zoals melk en ingevroren
groentes.
De ‘’slechte zijn’’ vooral

•

Ingeblikt voedsel met veel zout

•

Brood en pasta gemaakt van bloem
(volkoren is wel goed)

•

Calorie- en koolhydraatrijk voedsel zoals
chips en koekjes

•

Voedsel rijk in vet, zoals ravioli en worst.

•

Ingevroren maaltijden

•

Cornflakes

•

Bewerkte vleeswaren

•

Teveel rood vlees

Bewerkte vleeswaren zijn waarschijnlijk de
ongezondste van de lijst omdat deze het risico
op hoog cholesterol, nier- en maag problemen
vergroten. Denk vooral aan hot dogs, ham,
worstjes etc. Het probleem met dit soort
voedsel is dat de voedselindustrie de ‘’goede’’
componenten verwijdert (vooral de vezels) en
daardoor verandert per direct het proces hoe
je lichaam daarmee omgaat. Het verminderen
van dit soort voedsel heeft als effect dat je
metabolisme verandert.
Metabolisme is een duur woord voor hoe je
lichaam het voedsel verwerkt. Wanneer je
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eenmaal dit soort voedsel uit je voedingspatroon
verwijdert zal je de volgende resultaten krijgen:
afvallen, huidproblemen verminderen, goede
doorgang bij de ontlasting, meer energie,
algemeen gezonder lichaam, kans op ziektes
vermindert dramatisch.
Vandaar dat ik in dit dieet goede koolhydraten
(vooral verse groentes) WEL worden toegelaten,
dit wordt ook wel normale of trage koolhydraten
genoemd. Deze worden minder snel door je
lichaam opgenomen waardoor de bloedspiegel
niet per direct stijgt. De slechte koolhydraten
worden vermeden, dit zijn vooral koolhydraten
van witte bloem, en niet te vergeten witte
suikers.
Volkoren kan natuurlijk wel omdat de gezonde
vezels nog aanwezig zijn. Niemand wil pasta,
brood en fruit opgeven, maar zo lang ze
volkoren zijn en in normale hoeveelheden
worden genuttigd is er niks aan de hand.
Om het tekort van koolhydraten op te vangen
zal dit dieet rijk zijn aan eiwitten (dierlijke)
en gezonde vetten. Deze gezonde vetten
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zorgen er ook voor dat de doorgang goed gaat
en darmopstoppingen vermeden worden. Dit
dieet is momenteel populair in Nederland door
dr. Frank om af te vallen. Dit dieet zal ook de
focus leggen op de goede vetten, vetten van
vleessoorten (kleine hoeveelheden rund, kipfilet,
kalkoen en verse vis zijn uitgangspunt van dit
dieet). In combinatie met noten omdat deze
omega 3 vetten hebben.

De meeste slechte koolhydraten komen
voort uit ‘’wit’’ meestal 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 vormen
de basis voor vele gezondheidsproblemen in de
westerse wereld.

Het dieet is uitvoerig door mijzelf getest en de
resultaten zijn overdonderend, klachten vanwege
aambeien zijn verminderd, meer energie, en ik zit
nu op mijn natuurlijke gewicht. Mijn dieetplan zal
bestaan uit boodschappenlijstjes en recepten
zodat je in de supermarkt nooit in de verleiding
komt te staan

Goede koolhydraten daarentegen bevatten
voldoende vezels, deze vezels zijn noodzakelijk
voor een goede en bevorderlijke spijsvertering.

PRINCIPE #1 KOOLHYDRATEN

Steeds meer diëten gaan uit van goede en
slechte koolhydraten. Net zo als een typisch
Atkins dieet zal het Groene Dieet ook de inname
van slechte koolhydraten zoveel mogelijk
beperken. Je vraagt je waarschijnlijk af wat
slechte koolhydraten zijn?
Slechte koolhydraten zijn o.a. te vinden in:
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•

Witbrood

•

Chips

•

Friet

•

Witte rijst

•

Pasta

•

Cornflakes

•

Jam

•

Suiker

•

Frisdranken

•

Chocolade

•

Gedroogd fruit

Goede koolhydraten zijn o.a. te vinden:

•

Volkorenbrood

•

Roggebrood

•

Volkoren pasta

•

Erwten

•

Zilvervliesrijst

•

Pinda’s

•

Fruit

•

Noten

•

Olijven

•

Spinazie

•

Tomaten

•

Komkommers

•

Broccoli

•

Sla

De meeste goede koolhydraten zijn te vinden in
fruit en groentes, 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 goede koolhydraten
is natuurlijk dat het verteringssysteem wordt
bevorderd, maar ook de insulinebalans van
het lichaam zal in balans komen, waardoor
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het cholesterolniveau daalt en je ook nog kunt
afvallen als leuke bonus.
PRINCIPE #2 EIWITTEN

Eiwitten 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 hormoonaanmaak
en voor de opbouw van het lichaam, met name
groei, zuurstoftransport naar de spieren, en het
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 is mogelijk om alle aminozuren uit alleen
plantaardig voedsel te halen, maar dit is
in praktijk niet eenvoudig, vandaar dat het
Groene Dieet juist gebaseerd is op dierlijke en
plantaardige eiwitten!
Gemiddeld genomen heeft het lichaam minimaal
0,75 gram 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 gram
tot 2 gram eiwit per kg).
GEWICHT

VOEDINGSEIWIT G/DAG

0

43

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 moeten uit voeding gehaald worden en
deze worden essentiële eiwitten genoemd.
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Er zijn veel voedingsbronnen die eiwitten
bevatten. 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.
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Er zijn 9 aminozuren die het lichaam nodig heeft
om in leven te blijven. Deze kan je lichaam zelf in
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onvoldoende mate maken, dit zijn de essentiële
eiwitten zoals hierboven is genoemd. In dierlijke
eiwitten komen naast gewone aminozuren ook
de essentiële aminozuren voor. Plantaardige
eiwitten hebben onvoldoende essentiële
eiwitten, daarom is het belangrijk om voldoende
dierlijke eiwitten te eten.

*zwangerschap + 14
*borstvoeding +23
Bron:
http://www.gezondheid.be/index.
cfm?fuseaction=art&art_id=2080
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Door het goed combineren van 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 alleen bij enorme hoeveelheden
eiwitten (opgeblazen gevoel, winderigheid).
PRINCIPE #3 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 in je voeding te letten. 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 kunnen
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.
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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 hem 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 boter,
roomboter, zuivelproducten (melk, kaas), vet
rund- of varkensvlees, en natuurlijk chocolade.
Verzadigde vetten hebben als eigenschap dat
het cholesterol gehalte in het bloed stijgt. Een te
hoog cholesterolgehalte in het lichaam heeft als
gevolg dat de bloedvaten kunnen dichtslibben,
vandaar dat er steeds meer mensen harten vaatziekten krijgen vanwege te vet eten
(junkfood). Daarom is het belangrijk om niet
teveel verzadigde vetten binnen te krijgen.
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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.
VERTERINGSPROCES VERTRAGEN

Zoals je hebt gelezen is de formule eigenlijk vrij
eenvoudig; alles waardoor je lichaam snel moet
verteren is slecht voor het verteringsproces. Dit
zijn vooral de eigenschappen van suikers, en
normale koolhydraten. Deze worden erg snel
opgenomen door het lichaam en snel verteerd,
hierdoor wordt je dikker en het is niet goed voor
het verteringssysteem van het lichaam. Aan de
andere kant, alles waardoor het verteringsproces
vertraagd wordt is goed, denk aan complexe
goede
koolhydraten
(volkorenproducten)
eiwitten en natuurlijk vezelrijk eten.
Het verteren van voedsel is niks anders dan dat
je maag de componenten van voedsel afbreekt.
Nu dat je weet waarom het zo belangrijk is
voor je maag om gezond te eten, zal ik nu het
verteringsproces in detail uitleggen aan de hand
van een voorbeeld. Wanneer je verse groente
haalt zal je het eerst moeten wassen, snijden en
bereiden.
In het begin zijn groentes hard en niet te eten,
maar nadat je het gewassen en gekookt hebt
zijn ze mooi zacht en eetbaar. Dit is ongeveer
hetzelfde wat er gebeurt in je maag, het eten
wordt door middel van bepaalde maagzuren
bereid voor het lichaam. Dit is exact de
reden waarom complexe koolhydraten het
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verteringsproces vertragen, omdat er van alles
door je lichaam moet gebeuren voordat het
verteerd is (hetzelfde als bereiden van spinazie).
Maar bij normale slechte koolhydraten is er
al van alles gebeurd voordat je het in je mond
hebt. Neem nou bijvoorbeeld een plak witbrood,
de meeste vezels zijn bij voorbaat verwijderd,
wat dus overblijft is witbrood. Wanneer je dit
eet wordt het extreem snel door je lichaam
opgenomen omdat er voor je maag weinig te
doen is.
Je zou denken dat dit juist goed is. Het nadeel
is dat het vrijwel direct in je bloedbaan wordt
opgenomen waardoor je insuline niveau per
direct stijgt. Je kunt het vergelijken met Nitro
benzine in je auto in plaats van euro 95/98.
De auto krijgt weliswaar meer trekkracht
maar de motor slijt veel sneller. Je zal na het
consumeren van witbrood/suikers tijdelijk meer
energie krijgen, maar teveel is niet goed voor je
lichaam.
Als je witbrood vergelijkt met volkorenbrood zie
je en proef je direct het verschil. Volkorenbrood
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heeft een dikke korst en je ziet stukjes graan, je
ziet zelfs stukken zetmeel wat vol zit met vezels.
Dit resulteert in dat het langer duurt voordat
het in je bloedbaan komt , je krijgt geleidelijk
mineralen, vezels, suikers etc. Hierdoor wordt je
lichaam niet in één keer belast.
Een andere misconceptie is het drinken van sap.
De meeste mensen denken dat bijvoorbeeld
appelsap hetzelfde is als een appel. Wanneer je
een appel eet ben je even bezig, daarnaast zijn de
meeste vezels te vinden in de vel van een appel.
Hierdoor wordt het verteringsproces vertraagd
en moet het lichaam eerst de vezels verteren
voordat het kan beginnen aan de suikers. Bij
appelsap heeft het lichaam direct toegang tot de
suikers!
Mijn regel is om zo puur en intact mogelijk te
eten. Ik drink geen sap en alleen maar water, af
en toe een glas wijn. Ik eet fruit zo puur mogelijk,
hetzelfde geldt voor groentes. Ik wil dat mijn
lichaam hard moet werken om de vitamines en
mineralen te krijgen, en dit proces vertraagt het
verteringssysteem, en dat is juist wat je wilt.
Niet alleen vezels vertragen de inname van
suikers, ook eiwitten en vetten vertragen
het proces. Daarom is het altijd gezond om
gebalanceerd te eten, dus een portie goede
koolhydraten, eiwitten en vetten. Bijvoorbeeld
een omelet bakken in olijfolie, of met een stukje
kaas kom je al heel ver.
Een goede tip is voordat je gaat eten een theelepel
psylliumzaad te nemen, normaal gesproken
werkt dit laxerend, maar als je het neemt voordat
je gaat eten vertragen deze zaden het verteren.
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WERKING
Zoals je inmiddels doorhebt zijn koolhydraten
overal te vinden, in een ‘’super food’’ zoals verse
broccoli of 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 zal je meteen de suikereffecten merken bij
het nuttigen van een zak chips. Dit effect zal 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. Dit orgaan
weet exact hoeveel insuline hiervoor nodig is.
Wanneer de suikers snel vrijgekomen zoals bij
het eten van junkfood moet de pancreas veel
insuline vrij laten komen. Daarentegen wanneer
de suikers langzaam vrij komen zoals bij het
eten van groene/fruit hoeft de pancreas minder
hard te werken. Dat laatste is precies de oorzaak
van overgewicht, vanwege de snelle suikers
krijg je meer zin om meer te eten. Wanneer het
proces langzaam is heb je geen trek omdat over
een langere periode voedingsstoffen vrijkomen.
Daarbij zorgt een langzame opname ook dat
het verteringssysteem minder belast wordt
waardoor de ontlasting beter zal gaan. De
snelheid waarmee de koolhydraten worden
verteerd en de opname van glucose (suikers)
in het bloed kun je zien door de glycemische
index.
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Voorbeeld
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

Wanneer er twee producten worden gegeten
met evenveel koolhydraten kan bij de ene
product sneller meer glucose (suikers) in het
bloed komen dan bij de andere. Dit is waarom
er snelle en langzame koolhydraten zijn (wit
brood/volkorenbrood). Als je de bovenstaande
tabel bekijkt zie je dat cornflakes een hoge
GI waarde heeft, de koolhydraten worden
erg snel opgenomen. Daarentegen worden
volkorenproducten minder snel opgenomen
(lagere GI).
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Deze koolhydraten moeten eerst in de darm
worden afgebroken vanwege de vezels, de
snelle koolhydraten bevatten weinig vezels
waardoor het lichaam niks hoeft te doen.
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 hebben wortels dezelfde index
als suiker, dat is natuurlijk niet correct omdat
wortels zeker minder snel worden opgenomen.
In het Groene Dieet wordt juist de focus gelegd
op de beste langzame koolhydraten.
Hieronder een lijst met producten hoog in de
glycemische 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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PRODUCT

GI

Volkoren

50

Bruine rijst

50

Basmatirijst

50

Erwten uit blik

50

Zoete aardappelen

50

Volkorenpasta

40

Havermout

40

Roggebrood

40

Quinoa

35

Wilde rijst

35

Verse wortels

30

Zuivelproducten

30

Doperwten

30

Vers fruit

30

Groene bonen

30

Chocolade (puur >70%) 22
Pinda’s

15

Groenten

<15

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 zal je bier vinden, dit verklaart waarom
bier een bierbuik veroorzaakt.
WATER

Als laatste punt wat betreft het verteringsproces
is wat je drinkt. Dit wordt per direct door je lichaam
opgenomen omdat het een vloeistof is. Daarom
vermijdt drankjes met teveel suiker(sapjes) en
natuurlijk bier.
Het drinken van sap wordt in het Groene Dieet ook
afgeraden omdat ze vol zitten met suikers. Het
beste is om water te drinken en het drinken van
2 tot 3 liter water per dag is zeker aan te raden.
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Op het gebied van alcohol is rode wijn de beste
optie omdat het vol zit met antioxidanten. Af en
toe koffie is geen enkel probleem, helemaal als
je het drinkt zonder suiker.
NIEUWE ROUTINE

De meeste mensen die een nieuw dieet proberen
of willen gaan sporten stoppen er vroegtijdig
mee. Denk maar aan 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.
Mijn doel was om elke dag in de ochtend te
gaan sporten. Onderzoek heeft aangetoond
dat het erg gezond is om direct ‘s 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 het bed uit om 6 uur.
Elke ochtend als de wekker om 6 uur afging 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 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 dit seminar heb geleerd is dat mensen
routinewezens 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 ‘s
ochtends opstaat hoef je niet bewust te denken
om je tanden te gaan poetsen. Dit is dus wat je
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wilt! Een goede routine in je leven brengen zodat
het op de automatische piloot gaat.
Nu dat ik wist dat ‘s ochtends sporten ook op de
automatische piloot moet gaan wist ik dat ik het
eerst een bepaalde tijd moest doen voordat het
automatisch gaat. In deze periode heb ik geen
zin om te sporten en moet ik mijzelf dwingen om
daadwerkelijk naar de fitness 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 naar de
fitness te gaan had ik helemaal geen zin. Ik
moest mijzelf dwingen om heen te gaan. 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
naar de fitness te gaan.
Deze kennis is veel waard, want hiermee kun je
goede routines/gewoontes bewust in je leven
zetten. Nu is het aan jou om het dieet 30 dagen
vol te houden zodat het je eigen gaat worden!
OPSTARTPERIODE

Ik heb net beschreven wat de basisprincipes
zijn van dit e-book, nu ga ik een normale dag

29

uitleggen met dit programma, zodat je een idee
krijgt hoe het in de praktijk eruit ziet. Het maakt
niet uit of je gisteren teveel koolhydraten hebt
gehad, we beginnen vandaag met een schone
lei.
Wanneer je net wakker wordt is je bloedsomloop
erg schoon vanwege de nachtrust. Het doel is
om je lichaam schoon te houden door gezond
te eten. Dit doen we op eenvoudige wijze,
door slechte koolhydraten te vermijden en
goede trage koolhydraten te introduceren in je
levenswijze.
Ik begin altijd mijn dag met het eten van 3
eieren, daarvan verwijder ik bij 2 het eigeel en 1
volledig voor de smaak. Het blijkt uit onderzoek
dat eigeel helemaal nog niet zo slecht is, zit vol
met vitamine E, maar tegenstanders zeggen
dat teveel eigeel cholesterol verhogend is. Ik
neem de tussenweg door 1 eidooier te eten
in mijn ontbijt. Je kunt zelf ook 2 hele eieren
nemen en bakken als een omelet met een klein
beetje olijfolie (goede vetten). Vervolgens zet
ik altijd een pannetje water op met diepvries
groentes, dit kan spinazie zijn, groene erwten,
of een groentemix.
Het beste is natuurlijk om verse groenten te
eten, maar diepvries groenten zijn helemaal zo
slecht nog niet, veel vitamines blijven behouden.
En ‘s ochtends heb ik geen zin om uitgebreid te
koken. Doel is zo simpel en gezond mogelijk.
Eventueel kun je deze maaltijd aanvullen met
een snee volkorenbrood voor extra vezels en
eiwitten.
Het kan even duren voordat je gewend bent
aan dit ontbijt, ook omdat je een ontbijt vol met
koolhydraten gewend bent. Maar het doel is
om je lichaam te reinigen en dat doen we door
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eerst koolhydraten zoveel mogelijk te vermijden
en alleen de goede toe te laten (groentemix en
volkorenbrood). Je problemen worden zeker
versterkt en wellicht veroorzaakt door het typische
westerse koolhydraat dieet in combinatie met
teveel koffie. Met andere woorden, je lichaam
heeft problemen om dit soort voedsel efficiënt te
verteren. Dit betekent dat we voedsel toelaten
dat vezelrijk is en veel vitamines en mineralen
bevat, en tegelijkertijd zo laag mogelijk in suikers
is. Vandaar dat het ontbijt zich richt op eieren (vol
met eiwitten), groentes (mineralen, vitamines
en goede koolhydraten), en vezels (volkoren).
Dit versoepelt het verteringsproces zonder dat
je honger hoeft te lijden. Je kunt natuurlijk ook
een stukje kaas nemen, maar kies dan voor kaas
laag in vet.

tweede probleem van ontbijt overslaan is dat je
suikerspiegel daalt waardoor je extra honger
krijgt. Dit resulteert vaak in een lunch vol met
koolhydraten of een vette hap. Ontbijt wordt
niet meer overgeslagen!

Om het begin zo eenvoudig mogelijk te maken
kun je gewoon koffie of thee drinken zoals
gebruikelijk. Teveel verandering in één keer
is nooit goed voor een mens. Ik drink zelf elke
ochtend een kop groene thee vanwege de
antioxidanten en om wat warms in de maag te
hebben. Als je per se koffie met melk drinkt,
neem dan vetarme melk. En vervang suiker door
een kunstmatige zoetstof totdat je op het punt
komt dat je suiker niet meer mist.

Je hoeft geen honger te lijden, dus eet net
zoveel van de salade als je zelf wilt. Doordat
het niet vol zit met koolhydraten zal je ook echt
niet aankomen. Hopelijk begin je de effecten
te zien van dit dieet, eiwitten, gezonde trage
koolhydraten, vezels en gezonde vetten. Ik zal
mijn best doen om het dieet zo simpel mogelijk
te houden.

Wat mij de laatste tijd erg is opgevallen is dat
veel mensen het ontbijt overslaan, ze zeggen
‘’ik heb ‘s ochtends gewoon niet zoveel zin in
eten’’ of ‘’geen tijd’’. Maar de eerste maaltijd is
veruit de belangrijkste maaltijd van de dag. De
reden hiervoor is simpel, je eerste maaltijd zet de
‘’tendens’’ voor de gehele dag. Als je ‘s ochtends
begint met een hamburger bij de McDonald’s,
dan is de kans groot dat je de hele dag ongezond
eet. Als je ‘s ochtends direct goed begint met
een gebalanceerde maaltijd, is de kans veel
groter dat je de gehele dag gezond blijft eten. Het
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Je zal ook de beschikking krijgen over
uitgebreide recepten, ik ben er achter gekomen
hoe belangrijk het is om je maaltijd van te voren
te plannen. Als je dan naar de supermarkt gaat
is de kans een heel stuk kleiner dat er zakken
chips of koekjes in het winkelwagentje komen.
Wanneer het tijd is voor je lunch gaan we het
aanvullen met een kip of vis- salade. Deze
kunnen heel eenvoudig thuis gemaakt worden,
als je buitenshuis gaat lunchen zorg ervoor dat
de salade niet vol zit met ongezonde dressing.

Rond de middag gaat het bij de meeste mensen
vaak mis, terwijl ik dit stuk schrijf merk ik dat
mijn eigen lichaam vraagt om suikers. Wees
hier bewust van!
Wat de meeste mensen doen is een snack
halen vol met koolhydraten en/of suiker. In
plaats van een ongezonde snack neem je
een portie amandelen , deze zitten vol met
essentiële omega 3 vetten en bevorderen het
verteringssysteem.
Wanneer het tijd is voor het avondeten gaan
we ook een andere richting in: we kiezen voor
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verse vis, kipfilet, kalkoen, of mager rundvlees.
Dit in combinatie met verse groenten of
diepvriesgroenten. Of wat denk je van gegrilde
zalm met een schijfje citroen? Vol met belangrijke
vitamines. Of een salade met stukjes kipfilet? Je
kunt dit vergelijken met een diner bij een goed
restaurant voor een fractie van de kosten. In het
begin is het ook toegestaan om een dessert te
nemen, omdat het moment tussen avondeten en
slapen vaak het moeilijkst is. We willen natuurlijk
de dag helemaal goed afsluiten.
De oplossing voor een dessert is een schaaltje
verse fruit (weer vol met vezels). Of eventueel
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suikervrij ijs of pudding. Zelf neem ik deze geen
ijs of fruit, maar het dieet houdt rekening mee
met de overstap naar eiwitrijk – koolhydraatarm.
Je kunt ook kiezen voor een schaaltje noten,
amandelen en cashew. De bedoeling in de
eerste periode is om de slechte koolhydraten te
verwijderen.
Kennis hebben van hoe je lichaam op bepaald
eten reageert (metabolisme) en waarom
bepaald voedsel gekozen wordt is erg belangrijk.
Nu dat je de basisprincipes hebt geleerd kun je
ook zelf je eigen dieet samenstellen omdat je
weet wat wel en niet gezond is voor je lichaam.

Optimale Gezondheid
Aambeien Verdwijn Plan

VAN THEORIE
NAAR PRAKTIJK:
RECEPTEN
Let op: het kan zijn dat in de recepten hieronder
bepaalde ingrediënten verwerkt zitten waarvoor
je allergisch bent. Indien je allergisch bent voor
een ingrediënt vervang deze dan door een
ander ingrediënt.
Deze vezelrijke recepten zijn gebaseerd op 3
maaltijden: ontbijt, lunch, avondeten. Daarbij heb
ik ook een snack ingeroosterd aan het eind van
de dag.

WATER

MELK

NOTEN

Ik heb er bewust voor gekozen om
zuivelproducten zoveel mogelijk te laten staan
vanwege de laxerende werking. Indien je toch
zuivelproducten wilt nemen kun je deze zelf
bijvoegen.

Drink veel water, tenminste 1,5 liter, dit is goed
vanwege tal van redenen.

Je zult veel noten en peulvruchten eten, dit is
vanwege de vezels.
BROOD

Eet tenminste 2 plakken volkoren/rogge of bruin
brood per dag.

FRUIT

Neem fruit op eigen inzicht, bijvoorbeeld een
appeltje na de lunch. Het meeste fruit bevat veel
vezels. Eet in ieder geval veel appels en bananen
(deze zijn rijk aan vezels).
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EIWITRIJK/KOOLHYDRAATARM

Vooral veel recepten rijk aan eiwitten en ‘’goede’’
trage koolhydraten.

Optimale Gezondheid
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DAG I

EI MET GROENTEMIX

Ontbijt

Begin eerst met het drinken van een halve liter water! Hierdoor begin je direct je dag goed en
combineer dit met een gebalanceerde maaltijd: eiwitten, vetten, goede koolhydraten (groentemix).
BENODIGDHEDEN:

• 2 eieren
• Olie, 1-2 eetlepels
• Groentemix
• 1 sneetje volkoren/rogge brood

• Pepers
• *ontbijtspek
• *decafeïne koffie/thee met magere melk en
suikervervanger

BEREIDING:

1. Doe de diepvries groentemix (of vers) in een pannetje met water en laat het langzaam koken. De
groentemix kunnen doperwten, broccoli, bloemkool etc bevatten.
2. Nadat de groente mooi kookt verhit je de olie (olijfolie) in de pan. Pak een maatbeker en doe daar 2
eieren in en maak ze los. Giet nu het eiermengsel in de pan en wacht totdat het ei gaar is. Eventueel
kun je de ei op smaak brengen door wat pepers te gebruiken. Nu kun je de groente afgieten.
*Je kunt ook kiezen voor ontbijt spek in plaats van groente, dan bak je eerst de ontbijtspek op en giet
je het eiermengsel daarover heen.
*Als je iemand bent die perse koffie moet hebben ochtends, probeer dan decafeïne koffie/thee of
groene thee. Vervang witte suiker met een suikervervanger.

KIPFILET EN IJSBERGSLA

Lunch

BENODIGDHEDEN:

• 200 gram verse kipfilet of gerookte kipfilet
• Olie, 1-2 eetlepels
• Handvol ijsbergsla
• Pepers
• Fruit (eigen keuze)
BEREIDING:

1. Was de ijsbergsla en kipfilet. Als je gerookte kipfilet neemt
hoeft dit niet.

2. Bak de kipfilet in olijfolie (vers) of snij de kipfilet in plakken
(gerookt).

3. Bestrooi eventueel met pepers voor extra smaak.
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RODE BIETEN MET MAGER RUNDVLEES

Avondeten

BENODIGDHEDEN:

• 200 gram rode bieten
• 1 kleine ui/knoflook

•
•

200 gram rundvlees
1 eetlepel olijfolie

BEREIDING

1. Verhit de pan met olijfolie en leg het stuk vlees erin. Bak het stuk vlees aan beide kanten
totdat het bruin is. Eventueel op smaak brengen door pepers.

2. Snij het stuk ui (of knoflook) in kleine stukjes en kun je meebakken met het vlees.
3. Kook de bieten en als je vers hebt in plakjes/blokjes snijden.
SNACK :

• Handjevol Braziliaanse pinda’s
• OF: amandelen/noten.
• Fruit Salade
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DAG II
EI MET ONTBIJTSPEK

Ontbijt

Begin eerst met het drinken van een halve liter water! Je lichaam is uitgedroogd van de nachtrust
en moet aangevuld worden met water.
BENODIGDHEDEN:

• 2 eieren
• Olie, 1-2 eetlepels
• Schaaltje havermout/
muesli
• *Groentemix
• *decafeïne koffie/thee
met magere melk en
suikervervanger

BEREIDING:

1. Verhit de olie (olijfolie) in de pan. Giet nu de eiermengsel in de ban
en zet het vuur lager en wacht totdat het klaar is. Combineer met
havermout/muesli voor de extra vezels.
*Je kunt dit gerecht ook combineren met wat groenten vol met
vezels.
*Als je iemand bent die perse koffie moet hebben ‘s ochtends,
probeer dan decafeïne koffie/thee of groene thee. Vervang witte
suiker met een suikervervanger.

TONIJNSALADE

Lunch

BENODIGDHEDEN:

• 125 gram ijsbergsalade
• 4 plakken komkommer
• 4 radijsjes
• Blik tonijn
• Plak volkorenbrood
• Fruit (eigen keuze)
BEREIDING:

1. Was de ijsbergsla, komkommer en radijsjes.
2. Voeg de tonijn toe.
3. Eventueel op een plakje volkorenbrood.

GEBAKKEN KIPFILET EN AUBERGINE

Avondeten

BENODIGDHEDEN:

BEREIDING:

• 500 gram kipfilet
• Een hele aubergine
• Salade mix met noten
• 1 eetlepel olijfolie

1. Verhit de pan met olijfolie en bak de kipfilet totdat
het mooi bruin is aan beide kanten. Eventueel op
smaak brengen door pepers.
2. Aubergine wassen en in de lengte halveren.
Auberginehelften met een lepel tot op 1
centimeter van de rand uithollen. Helft van het
uitholselfijnsnipperen. In koekepan olie verhitten.
Fijngesnipperde aubergine circa 4 minuten zachtjes
bakken.
3. Combineren met een salademix.

SNACK:

• Handjevol Braziliaanse pinda’s
• OF: portie amandelen/noten verse
popcorn
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DAG III
SPIEGELEI MET PEULVRUCHTEN

Begin eerst met het drinken van een halve liter water! Je lichaam is uitgedroogd van de
nachtrust en moet aangevuld worden met water.

Ontbijt

BENODIGDHEDEN:

BEREIDING:

• 2 eieren
• Olie, 1-2 eetlepels
• Flinke portie peulvruchten
(bonen etc)
• Salade
• 1 sneetje volkorenbrood
• *decafeïne koffie/thee
met magere melk en
suikervervanger

1. Verhit de olie (olijfolie) in de pan. Doe de eieren in de pan en bak
ze op zonder de dooier te breken.
2. Breng een pannetje water aan de kook en laat langzaam de
peulvruchten koken.
3. Klein beetje salade
4. 1 sneetje volkorenbrood
*Als je iemand bent die perse koffie moet hebben ochtends,
probeer dan decafeïne koffie/thee of groene thee. Vervang witte
suiker met een suikervervanger.

SLA MET NOTEN

Lunch

BENODIGDHEDEN:

• 125 gram gemende sla
• Handvol noten

• Olijfolie
• Fruit (eigen keuze)

BEREIDING:

1. Was de gemende sla.
2. Noten fijn stampen.
3. Alle ingrediënten door elkaar heen mengen.

STEAK MET BROCCOLI

Avondeten

BENODIGDHEDEN:

BEREIDING:

• 500 gram sirloin steak
• Halve Broccoli
• 1 Tomaat
• 1-2 eetlepels olijfolie

1. Verhit de pan met olijfolie en bak de steak op totdat
het mooi bruin is aan beide kanten. Aanpassen aan eigen
voorkeur (well done, medium, rare) Eventueel op smaak
brengen door pepers.
2. Broccoli wassen en in stukjes snijden, dit langzaam aan
de kook brengen. Ook de tomaat wassen/schoonmaken
en in stukjes snijden. Eventueel kun de tomaat mee laten
bakken met de steak.
3. Alle ingrediënten combineren.

SNACK:

• Handjevol Braziliaanse pinda’s
• OF: portie amandelen/noten verse
popcorn
• OF: portie peulvruchten
• OF: fruit salade
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DAG IV
GROENTEOMELET

Ontbijt

Begin eerst met het drinken van een halve liter water! Je lichaam is uitgedroogd van de
nachtrust en moet aangevuld worden met water.
BENODIGDHEDEN:

BEREIDING:

• 2 eieren
• Olie, 1-2 eetlepels
• Portie tuinbonen
• Soepgroente
• *decafeïne koffie/thee met magere
melk en suikervervanger

1. Verhit de olie (olijfolie) in de pan. Pak een
maatbeker en doe daar het eiermengsel in.
2. Bak het eiermengsel op in de koekepan en meng
dit met soepgroente en tuinbonen.

GARNALEN SALADE

Lunch

BENODIGDHEDEN:

• 200 gram gepelde garnalen
• 1 krop ijsbergsla
• 1 krop rode krulsla
• 1 tomaat

• 50 gram fijn gehakte
walnoten
• 1 eetlepel olijfolie
• Fruit (eigen keuze)

BEREIDING:

1. Was de sla en dep het droog. Snij de ijsbergsla in fijne repen.
2. Trek de krulsla uiteen en verspreid het samen met de tomaat
over het bord.
3. Schik de garnalen in de sla en meng het met fijn gehakte walnoten.
4. Voor de smaak eventueel wat pepers en olijfolie toevoegen.

GOUDMAKREEL MET GROENTE

Avondeten

BENODIGDHEDEN:

BEREIDING:

• 500 gram goudmakreel (mahimahi)
• Gebakken groente
• Klein beetje salade
• 1 eetlepel olijfolie

1. De mahi filet aan de vleeskant bakken of grillen,
dan rustig laten garen in de oven. De groente kort
wokken in olijfolie.
2. De gewokte groente op het bord leggen.
3. Mahi filet met velkant naar boven op het bord
leggen.
4. Salade verspreiden over het bord.

SNACK: (ONGEZOUTEN)

• Handjevol Braziliaanse pinda’s
• OF: portie amandelen/noten of verse popcorn
• OF: Peulvruchten (zitten vol met vezels)
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DAG V
EI MET BACON

Ontbijt

Begin eerst met het drinken van een halve liter water! Je lichaam is uitgedroogd van de
nachtrust en moet aangevuld worden met water.
BENODIGDHEDEN:

BEREIDING:

• 2 eieren
• Olie, 1-2 eetlepels
• Bacon in reepjes (Canadese bacon)
• *decafeïne koffie/thee met magere
melk en suikervervanger
• 1 sneetje volkorenbrood

1. Verhit de olie (olijfolie) in de pan. Pak een
maatbeker en doe daar het eiermengsel in.
2. Bak de bacon totdat het mooi bruin is en voeg
het eiermengsel toe. Dit combineren met een
sneetje volkorenbrood voor de extra vezels.

GROENTESOEP

Lunch

BENODIGDHEDEN:

• 200 soepgroente
• 150 gram rundvlees gehakt balletjes
• Groente bouillon
• Sneetje volkorenbrood met kaas
• Fruit (eigen keuze)
BEREIDING:

1. Bereid eerst de bouillon en voeg daarna de groente en balletjes
toe en kook het totdat het geheel klaar is.
2. Combineren met een sneetje volkorenbrood en magere kaas.

KABELJAUWFILET MET GROENTE

Avondeten

BENODIGDHEDEN:

BEREIDING:

• 500 gram kabeljauwfilet (vers of
diepvries)
• Gemengde groente met walnoten

1. Kabeljauwfilet bakken, dan rustig laten garen in de
oven. De groente kort wokken in olijfolie of stomen.
Voor groente kun je een broccoli, doperwten,
bloemkool mix kiezen.
2. Alle ingrediënten combineren.

SNACK:

• Handjevol Braziliaanse pinda’s
• OF: portie amandelen/verse popcorn
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DAG VI

BROODJE KIPFILET

Ontbijt

Begin eerst met het drinken van een halve liter water! Je lichaam is uitgedroogd van de
nachtrust en moet aangevuld worden met water.
BENODIGDHEDEN:

BEREIDING:

• 4 plakjes kipfilet
• 2 sneetjes volkorenbrood
• 1 hardgekookt ei
• *decafeïne koffie/thee
met magere melk en
suikervervanger

1. Maak 2 broodjes met als beleg kipfilet natural. Combineer
dit met een hardgekookt ei.

SLA MET ZALM

Lunch

BENODIGDHEDEN:

• 200 gram veldsla
• 150 gram zalm(snippers)
• 1 eetlepel citroensap
• Olie
• Fruit (eigen keuze)
BEREIDING:

1. Was de veldsla en meng het met 1 eetlepel citroensap.
2. Zalmsnippers toevoegen aan de sla, voor de smaak kruiden
en wat olie toevoegen.

KALKOENSCHNITZEL

Avondeten

BENODIGDHEDEN:

• 250 gram kalkoenschnitzel
• Salade
• Spruitjes/Broccoli

BEREIDING:

1. Kalkoenschnitzel opbakken in olijfolie. De groente
langzaam laten koken.
2. Een mengsalade toevoegen voor de variëteit.

SNACK:

• Handjevol Braziliaanse pinda’s
• OF: portie amandelen/noten verse popcorn
• OF: portie peulvruchten
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DAG VII
EIEREN EN GROENTE

Begin eerst met het drinken van een halve liter water! Je lichaam is uitgedroogd van de
nachtrust en moet aangevuld worden met water.

Ontbijt

BENODIGDHEDEN:

BEREIDING:

• 2 eieren
• Groente mix
• 1 sneetje volkorenbrood met kipfilet

1. Breng een pan water aan het vuur en voeg
diepvries groente of verse groente toe. Dit kunnen
stukjes broccoli, erwten, bonen, wortels etc zijn.
2. Verhit de olie (olijfolie) in de pan. Pak een
maatbeker en doe daar het eiermengsel in.
3. Bak de eieren tot een omelet en leg het op je
volkorenbrood(en).
4. Voeg de groentemix toe.

KOMKOMMER SALADE

Lunch

BENODIGDHEDEN:

• Halve komkommer
• Theeleper olie
• Gemende sla

• Knoflookteentje
• Kleine stukjes kipfilet
• Fruit (eigen keuze)

BEREIDING:

1. Was de komkommer en snij deze in kleine stukken. Daarna
was de gemende sla en laat deze helemaal uitdrogen.
2. 1 knoflookteentje helemaal fijn maken en toevoegen aan de salade.
3. Stukjes kipfilet toevoegen (kun je eenvoudig bij de supermarkt krijgen)
4. Voor de smaak 1 theelepel olie.

KABELJAUWFILET UIT DE OVEN

Avondeten

BENODIGDHEDEN:

BEREIDING:

• 1 rode paprika
• 1 groen paprika
• 2 tomaten
• Halve courgette
• 1 kleine ui
• 250 gram kabeljauwfilet

1. Allereerst de oven voorverwarmen op ongeveer
200 graden Celsius.
2. Snij de kabeljauwfilet in kleine stukjes.
3. Schil en snipper de ui tot kleine stukjes.
4. Verhit de pan met olijfolie en bak de stukjes
kabeljauwfilet en de stukjes ui.
5. Eventueel wat water bijgieten.
6. De overige groente wassen en in kleine stukjes
snijden.
7. In de ovenschaal de vis toevoegen en daar
bovenop alle groente.
8. Gaar laten worden in de oven (ongeveer een half uur)
9. Voor de smaak kun je de kabeljauwfilet met pepers
bestrooien.

SNACK:

• Handjevol Braziliaanse pinda’s
• OF: portie amandelen/verse popcorn
• OF: peulvruchten
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DAG VIII

EI & KOMKOMMER

Ontbijt

Begin eerst met het drinken van een halve liter water! Je lichaam is uitgedroogd van de
nachtrust en moet aangevuld worden met water.
BENODIGDHEDEN:

BEREIDING:

• 2 eieren
• 1/4 komkommer
• 2 plakjes kipfilet/ham
• 1 sneetje volkorenbrood

1. Schil de komkommer en bak de stukjes samen met de
twee eieren.
2. Voor extra vezels neem je ook 1 sneetje volkorenbrood
met 2 plakjes kipfilet.

KIPPENSOEP

Lunch

BENODIGDHEDEN:

• 200 soepgroente
• 150 gram kipfilet of kipgehakt (kalkoen kan ook)
• Groente bouillon
• Fruit (eigen keuze)
BEREIDING:

1. Bereid eerst de bouillon en voeg daarna de groente en kip
toe en kook het totdat het geheel klaar is.
2. Combineren met een sneetje volkorenbrood en magere kaas.

GEHAKT & SPRUITJES

Avondeten

BENODIGDHEDEN:

• 150 gram spruitjes (vers of diepvries)
• Rode paprika (1/2)
• 1 ui
• 250 gram mager rundergehakt/kipgehakt
• 1 eetlepel olie voor de smaak
SNACK:

• Handjevol Braziliaanse pinda’s
• OF: portie amandelen/noten of verse
popcorn
• OF: peulvruchten
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BEREIDING:

1. Maak de spruitjes schoon indien ze vers zijn. Was
ook de paprika en schil de ui en maak er samen met
de paprika kleine stukjes van.
2. Kook de spruitjes totdat ze gaar zijn.
3. Verhit de pan met olijfolie en bak het gehakt op.
Daarna de groente toevoegen.
4. Eventueel op smaak brengen met kruiden.
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DAG IX

EI MET ONTBIJTSPEK

Ontbijt

Begin eerst met het drinken van een halve liter water! Je lichaam is uitgedroogd van de
nachtrust en moet aangevuld worden met water.
BENODIGDHEDEN:

BEREIDING:

• 2 eieren
• Olie, 1-2 eetlepels
• 2 plakken ontbijtspek
• *Groentemix/peulvruchten
• *decafeïne koffie/thee
met magere melk en
suikervervanger

1. Verhit de olie (olijfolie) in de pan. Doe de ontbijtspek in de
ban en bak het mooi op totdat het mooi bruin is. Giet nu de
eiermengsel in de ban en zet het vuur lager en wacht totdat
het klaar is.
*Je kunt dit gerecht ook combineren met wat groenten vol
met vezels.
*Als je iemand bent die perse koffie moet hebben ochtends,
probeer dan decafeïne koffie/thee of groene thee. Vervang
witte suiker met een suikervervanger.

BROODJE KIPFILET/KAAS

Lunch

BENODIGDHEDEN:

• Kipfilet en ham (vleeswaren)
• Magere kaas
• 2 sneetjes volkorenbrood
• Fruit (eigen keuze)
BEREIDING:

1. 1 broodje met kipfilet/ham.
2. 1 broodje met magere kaas.
3. Eventueel aanvullen met een bakje magere yoghurt.

KIPFILET & WITTE KOOL

Avondeten

BENODIGDHEDEN:

• 250 gram witte kool
• 1theelepel sesamzaad
• 250 gram kipfilet
• 1 eetlepel olie voor de smaak
SNACK:

• Handjevol Braziliaanse pinda’s
• OF: portie amandelen/verse popcorn
• OF: peulvruchten
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BEREIDING:

1. Was eerst de kool en snij het in mooie reepjes.
Vervolgens ga je de kool langzaam koken.
2. Verhit de pan met olijfolie en bak de kipfilet mooi
bruin.
3. Zodra de kool klaar is meng het met de sesamzaad.
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DAG X

SALAMI OMELET

Ontbijt

Begin eerst met het drinken van een halve liter water! Je lichaam is uitgedroogd van de
nachtrust en moet aangevuld worden met water.
BENODIGDHEDEN:

BEREIDING:

• 2 eieren
• Olie, 1-2 eetlepels
• 2 plakken salami
• Schaaltje muesli

1. Roer de eieren totdat ze helemaal los zijn. Vervolgens bak
je de salami op en voeg je de eiermengsel toe.
2. Eet je salami omelet met een klein schaaltje muesli (niet
teveel melk, kan laxerend werken).

SLA MET NOTEN

Lunch

BENODIGDHEDEN:

• 125 gram gemende sla
• Handvol noten
• Olijfolie
• Fruit (eigen keuze)
BEREIDING:

1. Was de gemende sla.
2. Noten fijn stampen.
3. Alle ingrediënten door elkaar heen mengen.

SPERZIEBONEN MET KIPFILET/KALKOEN

Avondeten

BENODIGDHEDEN:

• 250 gram sperziebonen (diepvries of
vers)
• 250 gram kipfilet/kalkoenfilet
• 50 gram maïs (diepvries)
• 1 eetlepel olie voor de smaak
SNACK:

• Handjevol Braziliaanse pinda’s
• OF: portie amandelen/noten of verse
popcorn
• OF: peulvruchten
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BEREIDING:

1. Was de sperziebonen of haal ze uit het zakje
(diepvries) en kook ze.
2. Voeg de maïs toe in hetzelfde pannentje waarin je
de sperziebonen aan het koken bent.
3. Zet een pan op vuur en bak de kipfilet/kalkoenfilet
totdat ze mooi bruin zijn.
4. Alles afgieten.
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DAG XI

MUESLI EN VOLKORENBROOD

Ontbijt

Begin eerst met het drinken van een halve liter water! Je lichaam is uitgedroogd van de
nachtrust en moet aangevuld worden met water.
BENODIGDHEDEN:

BEREIDING:

• Muesli met extra noten
• 1 sneetje volkorenbrood
• Ham/kipfilet voor op brood
• *decafeïne koffie/thee
met magere melk en
suikervervanger

1. Voor de extra vezels eet je vandaag een schaaltje muesli
met magere melk of soja melk.
2. 1 sneetje volkorenbrood met beleg.
*Als je iemand bent die perse koffie moet hebben ochtends,
probeer dan decafeïne koffie/thee of groene thee. Vervang
witte suiker met een suikervervanger.

SLA MET NOTEN

Lunch

BENODIGDHEDEN:

• 125 gram gemende sla
• Handvol noten
• Olijfolie
• Fruit (eigen keuze)
BEREIDING:

1. Was de gemende sla.
2. Noten fijn stampen.
3. Alle ingrediënten door elkaar heen mengen.

STEAK MET BROCCOLI

Avondeten

BENODIGDHEDEN:

• 500 gram sirloin steak
• Halve Broccoli
• 1 Tomaat
• 1-2 eetlepels olijfolie
SNACK:

• Handjevol Braziliaanse pinda’s
• OF: portie amandelen/noten verse
popcorn
• OF: Portie peulvruchten
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BEREIDING:

1. Verhit de pan met olijfolie en bak de steak op totdat
het mooi bruin is aan beide kanten. Aanpassen aan
eigen voorkeur (well done, medium, rare) Eventueel
op smaak brengen door pepers.
2. Broccoli wassen en in stukjes snijden, dit langzaam
aan de kook brengen. Ook de tomaat wassen/
schoonmaken en in stukjes snijden. Eventueel kun
de tomaat mee laten bakken met de steak.
3. Alle ingrediënten combineren.
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DAG XII

EIEREN EN GROENTE

Ontbijt

Begin eerst met het drinken van een halve liter water! Je lichaam is uitgedroogd van de
nachtrust en moet aangevuld worden met water.
BENODIGDHEDEN:

BEREIDING:

• 2 eieren
• Groente mix
• 1 sneetje volkorenbrood met
kipfilet

1. Breng een pan water aan het vuur en voeg diepvries
groente of verse groente toe. Dit kunnen stukjes broccoli,
erwten, bonen, wortels etc zijn.
2. Verhit de olie (olijfolie) in de pan. Pak een maatbeker en
doe daar het eiermengsel in.
3. Bak de eieren tot een omelet en leg het op je
volkorenbrood(en).
4. Voeg de groentemix toe.

KOMKOMMER SALADE

Lunch

BENODIGDHEDEN:

• Halve komkommer
• Theeleper olie
• Gemende sla

• Knoflookteentje
• Kleine stukjes kipfilet
• Fruit (eigen keuze)

BEREIDING:

1. Was de komkommer en snij deze in kleine stukken.
Daarna was de gemende sla en laat deze helemaal uitdrogen.
2. 1 knoflookteentje helemaal fijn maken en toevoegen
aan de salade.
3. Stukjes kipfilet toevoegen (kun je eenvoudig bij de
supermarkt krijgen)
4. Voor de smaak 1 theelepel olie.

GOUDMAKREEL MET GROENTE

Avondeten

BENODIGDHEDEN:

• 500 gram goudmakreel (mahimahi)
• Gebakken groente
• Klein beetje salade
• 1 eetlepel olijfolie
SNACK:

• Handjevol Braziliaanse pinda’s
• OF: portie amandelen/verse popcorn
• OF: peulvruchten
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BEREIDING:

1. De mahi filet aan de vleeskant bakken of grillen,
dan rustig laten garen in de oven. De groente kort
wokken in olijfolie.
2. De gewokte groente op het bord leggen.
3. Mahi filet met velkant naar boven op het bord
leggen.
4. Salade verspreiden over het bord.
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DAG XIII

EI MET ONTBIJTSPEK

Ontbijt

Begin eerst met het drinken van een halve liter water! Je lichaam is uitgedroogd van de
nachtrust en moet aangevuld worden met water.
BENODIGDHEDEN:

BEREIDING:

• 2 eieren
• Olie, 1-2 eetlepels
• Schaaltje havermout/muesli
• *Groentemix
• *decafeïne koffie/thee met
magere melk en suikervervanger

1. Verhit de olie (olijfolie) in de pan. Giet nu de
eiermengsel in de ban en zet het vuur lager en wacht
totdat het klaar is. Combineer met havermout/muesli
voor de extra vezels.

TONIJNSALADE

Lunch

BENODIGDHEDEN:

• 125 gram ijsbergsalade
• 4 plakken komkommer
• 4 radijsjes

• Blik tonijn
• Plak volkorenbrood
• Fruit (eigen keuze)

BEREIDING:

1. Was de ijsbergsla, komkommer en radijsjes.
2. Voeg de tonijn toe.
3. Eventueel op een plakje volkorenbrood.

RODE BIETEN MET MAGERE RUNDVLEES

Avondeten

BENODIGDHEDEN:

• 200 gram rode bieten
• 1 kleine ui/knoflook
• 200 gram rundvlees
• 1 eetlepel olijfolie
SNACK:

• Handjevol Braziliaanse pinda’s
• OF: amandelen/noten.
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BEREIDING:

1. Verhit de pan met olijfolie en leg het stuk vlees
erin. Bak het stuk vlees aan beide kanten totdat het
bruin is. Eventueel op smaak brengen door pepers.
2. Snij het stuk ui (of knoflook) in kleine stukjes en
kun je meebakken met het vlees.
3. Kook de bieten en als je vers hebt in plakjes/
blokjes snijden.
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DAG XIV

EI MET BACON

Ontbijt

Begin eerst met het drinken van een halve liter water! Je lichaam is uitgedroogd van de
nachtrust en moet aangevuld worden met water.
BENODIGDHEDEN:

BEREIDING:

• 2 eieren
• Olie, 1-2 eetlepels
• Bacon in reepjes (Canadese bacon)
• *decafeïne koffie/thee met magere
melk en suikervervanger
• 1 sneetje volkorenbrood

1. Verhit de olie (olijfolie) in de pan. Pak een
maatbeker en doe daar het eiermengsel in.
2. Bak de bacon totdat het mooi bruin is en voeg het
eiermengsel toe. Dit combineren met een sneetje
volkorenbrood voor de extra vezels.

KIPFILET EN IJSBERGSLA

Lunch

BENODIGDHEDEN:

• 200 gram verse kipfilet
of gerookte kipfilet
• Olie, 1-2 eetlepels

• Handvol ijsbergsla
• Pepers
• Fruit (eigen keuze)

BEREIDING:

1. Was de ijsbergsla en kipfilet. Als je gerookte kipfilet neemt
hoeft dit niet.
2. Bak de kipfilet in olijfolie (vers) of snij de kipfilet in plakken
(gerookt).
3. Bestrooi eventueel met pepers voor extra smaak.
KABELJOUWFILET MET GROENTE

Avondeten

BENODIGDHEDEN:

• 500 gram kabeljauwfilet (vers of
diepvries)
• Gemengde groente met walnoten

BEREIDING:

1. Kabeljauwfilet bakken, dan rustig laten garen in de
oven. De groente kort wokken in olijfolie of stomen.
Voor groente kun je een broccoli, doperwten,
bloemkool mix kiezen.
2. Alle ingrediënten combineren.

SNACK:

• Handjevol Braziliaanse pinda’s
• OF: portie amandelen/verse popcorn

DE REST VAN HET DIEET KUN JE VINDEN IN DE 4 WEKEN CURSUS
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SAMENVATTEND
Ga voor salades met verse groente en gezonde
noten en olie. Probeer alleen maar vers voedsel
te eten en veel water drinken (2-3 liter). Eventueel
kun je voor diepvries groente gaan omdat de
meeste vitamines en mineralen nog intact zijn.
Door 30 dagen vezelrijk te eten in combinatie
met eiwitrijk en koolhydraatarm zullen je
klachten zeker verminderen. Dit komt omdat het
verteringssysteem minder belast wordt en de
doorgang beter zal gaan. Na 30 dagen kun je zelf
je eigen dieet samen stellen met de elementen
uit het boek. Zorg er in ieder geval voor dat je
vezelrijk blijft eten en niet teveel snackt
Het is moeilijk om jezelf een hele nieuwe
levensstijl aan te leren, doe dit dus ook niet
alleen en daarom zal je nog van mij horen in het
4-weken programma.
Ik hoop dat de tips een grote verandering in je
leven teweeg zullen brengen!
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Op je goede gezondheid,

OptimaleGezondheid.com
klantenservice@optimalegezondheid.com
Skype: optimale.gezondheid
Heel veel succes!
Jack Boekhorst
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BONUS 2:
HET GEHEIM
VAN WATER
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Wist jij dat jouw lichaamsgewicht ongeveer 60
procent uit water bestaat? Ons lichaam maakt
gebruik van water in al de cellen, organen
en weefsels. Elke cel in je lichaam bestaat
voornamelijk uit water. Ongeveer 83 % van
ons bloed is samengesteld uit water, 75 % van
de spieren bestaan uit water, onze hersenstof
bestaat ongeveer 74 % uit water, en zelfs onze
botten bestaan ongeveer 22 % uit water. Water is
dus meer dan een beetje belangrijk. Het lichaam
gebruikt water om het lichaam op temperatuur
te houden en andere lichaamsfuncties te
handhaven.
Omdat ons lichaam constant water verliest
door ademhaling, zweten, en vanwege onze
spijsvertering, is het belangrijk om er ook
voor te zorgen dat ons lichaam genoeg
water binnenkrijgt. Dit doen we door genoeg
vloeistoffen te drinken maar ook bijvoorbeeld
door voedingsmiddelen te eten die water
bevatten. De hoeveelheid water die je nodig hebt
hangt van een aantal factoren af. Bijvoorbeeld
hoe fysiek actief je bent, of je eventuele andere
gezondheidsproblemen hebt, en nog veel
andere dingen.
WATER BESCHERMT ONZE WEEFSELS,
RUGGENMERG, EN GEWRICHTEN

Water doet meer dan alleen onze dorst lessen
en onze lichaamstemperatuur regelen. Water
houdt ook de weefsels in ons lichaam vochtig.
Dat klinkt misschien niet zo belangrijk, maar dat
is het wel. Ken je het gevoel dat bijvoorbeeld
de ogen, neus of mond droog aanvoelen? Dat
is voor de meeste mensen geen prettig gevoel
en kan zelfs pijn doen. Ervoor zorgen dat ons
lichaam gehydrateerd blijft helpt ons lichaam
een optimaal niveau van vocht in deze gevoelige
gebieden te hebben, maar ook in het bloed,
botten en de hersenen.
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WATER HELPT JE LICHAAM BIJ HET
VERWIJDEREN VAN AFVAL

Voldoende inname van water zorgt ervoor dat
het lichaam in staat is om afval uit het lichaam
te verwijderen. Dit gaat bijvoorbeeld door
middel van transpiratie, urineren, en ontlasting.
De nieren en de lever gebruiken veel water om
ons systeem constant schoon te maken, net
als onze darmen trouwens. Water kan er ook
voor zorgen dat er geen constipatie ontstaat
omdat het de ontlasting helpt. Daarnaast
helpt water het voedsel dat je hebt gegeten
door je darmkanaal te bewegen. Hoewel het
wel duidelijk is dat we water nodig hebben
om gezond te leven is er echter geen bewijs
om aan te tonen dat het verhogen van onze
vochtinname constipatie kan genezen.
WATER EN DE SPIJSVERTERING

Onze spijsvertering begint met speeksel. En
de basis van ons speeksel is water. Onze
spijsvertering is gebaseerd op enzymen die we
in ons speeksel terugvinden. Deze enzymen
helpen voedsel, vloeistoffen, mineralen, en
andere voedingsstoffen af te breken en geeft
ons lichaam de kans om ze te gebruiken. Een
goede spijsvertering zorgt ervoor dat mineralen
en voedingsstoffen meer toegankelijk zijn
voor het lichaam (als ze gemakkelijker kunnen
worden gebruikt zorgt dit ervoor dat er minder
verloren gaat). Water is ook nodig om ons te
helpen met het verteren van oplosbare vezels.
Met behulp van water worden deze vezels
gemakkelijk opgelost. Het voordeel voor onze
darm gezondheid is dat dan deze opgeloste
vezels zorgen voor een zachte ontlasting die
het lichaam gemakkelijk verlaat.
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bijvoorbeeld natrium en kalium, en ureum
(een afvalproduct gevormd door het
verwerken van eiwitten) te verwijderen.

WATER ZORG ERVOOR DAT WE NIET STEEDS
UITGEDROOGD RAKEN

Het lichaam verliest constant vocht. Echter,
wanneer iemand deelneemt aan intensieve
lichaamsbeweging, veel zweet als het warm is,
problemen heeft met koorts of een ziekte die
braken of diarree veroorzaakt, dan verliezen we
veel meer vocht dan normaal. Wanneer iemand
op deze (of andere) manieren vloeistoffen
verliest, voor welke reden dan ook, dan is het
belangrijk om de vochtinname te verhogen.
Dit moet gedaan worden zodat de natuurlijke
hydratatie niveaus in het lichaam hersteld
kunnen worden.
Het is ook mogelijk dat een arts je adviseert
om meer water te drinken vanwege medische
omstandigheden,
om
bijvoorbeeld
een
blaasontsteking en of nierstenen te behandelen.
Als een vrouw zwanger is, dan is de kans groot
dat ze de vochtinname moet verhogen, vooral
omdat het lichaam meer vocht dan normaal zal
gebruiken, zeker als ze borstvoeding geeft.
WATER IS NODIG VOOR DE MEESTE
LICHAAMSFUNCTIES

Zoals al eerder besproken is water gewoon hard
nodig. Maar omdat sommige mensen graag
duidelijkheid willen geven we hier nog een lijstje.
Water is nodig voor de volgende dingen:

•

Het behoud van de gezondheid en integriteit
van elke cel in het lichaam.

•

Water houdt de bloedbaan vloeibaar zodat
het voor bloed gemakkelijker is om door de
bloedvaten te stromen.

•
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Helpen om de bijproducten van de
stofwisseling, een teveel aan elektrolyten,

•

Het regelen van de lichaamstemperatuur
(bijvoorbeeld door te zweten).

•

Slijmvliezen vochtig houden, bijvoorbeeld
de slijmvliezen van de longen en mond.

•

Het soepel houden van gewrichten.

•

Water
vermindert
het
risico
op
blaasontsteking door de blaas vrij van
bacteriën te houden.

•

Water helpt bij de spijsvertering en kan
helpen om constipatie te voorkomen.

•

Water werkt als een vocht inbrengende
crème om de huid structuur en uiterlijk te
verbeteren.

ALLES OVER KRAANWATER EN HET
ZUIVERINGSPROCES

Als je in Nederland in een stad of zelfs een
dorp woont, is het gemakkelijk om kraanwater
voor lief te nemen. Met een enkele draai van
de kraan heb je toegang tot schoon en helder
water. Water datje gelijk kunt opdrinken.
Het ervoor zorgen dat water uit de kraan
verontreinigingsvrij is, is echter een flink proces
waar we niet vaak bij stil staan. Gemeentelijke
waterzuiveringsinstallaties
gebruiken
een
verscheidenheid van technologieën om ons
leidingwater te zuiveren en het veilig te houden.
In de natuur zit het water vol met stoffen die de
smaak en geur kunnen veranderen of ons zelfs
ziek kunnen maken. Vuil en zwevende stoffen,
grote deeltjes, deze komen allemaal vaak voor.
Deze deeltjes kunnen er allemaal voor zorgen
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dat het water troebel, ongezond, en bewolkt is.
Bacteriën en parasieten zullen zich goed thuis
voelen in ons lichaam als we deze via het water
binnenkrijgen. Bacteriën en parasieten kunnen
leiden tot ernstige gezondheidsproblemen als zij
eenmaal binnendringen. Het zuiveringsproces
verwijdert deze stoffen uit het leidingwater. Maar
hoe gaat dit proces precies in zijn werk?

DESINFECTEREN

SEDIMENTATIE

Sommige
waterzuiveringsinstallaties
in
Nederland gebruiken chloor om het water
te desinfecteren, want chloor doodt niet
alleen biologische verontreinigingen, maar de
aanwezigheid van chloor in het water beschermt
ook tegen een verdere groei van bacteriën.

Zuiveringsinstallaties pompen eerst water in
grote reservoirs. Hier staat het water lange
periodes om vaste stoffen en andere zware
verontreinigingen naar beneden te laten zakken
als sediment. Een positief geladen chemische
stof genaamd een flocculatie middel kan dit
proces versnellen door negatief geladen deeltjes
aan te trekken, dit vormt klonten die sneller
zinken. Zodra dit afgerond is dan kan het heldere
water bovenin het reservoir gefilterd worden.
FILTRATIE

Het filtratie proces verwijdert kleinere deeltjes die
het sedimentatie proces overleefd hebben. Het
haalt ook organische verbindingen die de smaak
en geur van ons leidingwater beïnvloeden uit
het water. Over het algemeen maken industriële
filtratie systemen gebruik van schoon zand en
grind als een pre-filter.
Hierdoor worden de meeste verontreinigingen uit
het water gehaald voordat het water door actieve
koolstof wordt gehaald. Het grote oppervlak van
actieve koolstof, in combinatie met de positieve
lading, zorgt ervoor dat talrijke verontreinigingen
nog uit het water kunnen worden gehaald.
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Filtratie kan microscopische biologische
verontreinigingen niet verwijderen. Bacteriën
en virussen kunnen gemakkelijk door een filter
heen omdat deze gewoonweg te klein zijn om
tegen te houden. Daarom gebruiken installaties
een extra voorzorgsmaatregel tegen deze
levende micro-organismen.

OVERWEGINGEN

Het is wel belangrijk te weten dat wanneer water
de laatste behandeling ontvangt, het niet altijd
veilig is om te drinken. Oude of beschadigde
leidingen kunnen ervoor zorgen dat mineralen
vrijkomen of kunnen er zelfs voor zorgen dat
water gezondheidsproblemen kan veroorzaken.
Als jij je zorgen maakt over hoe schoon het
drinkwater thuis is, dan kan een commerciële
water zuiveraar of een filter ervoor te zorgen dat
het water dat je drinkt zo veilig mogelijk is.
FLESWATER EN ZELF ZUIVEREN?

Als je de advertenties moet geloven, dan
is het water dat je uit flessen koopt altijd
beter, gezonder, en helderder dan water uit
de kraan. Zoals je waarschijnlijk zelf al wist
vertellen marketing mensen echter niet altijd
de hele waarheid. Of kraanwater of water
uit de fles gezonder is hangt af van waar het
water vandaan komt en hoe het behandeld en
opgeslagen is.
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Bacteriën,
parasieten
en
chemische
besmettingen zijn allemaal mogelijk bij
leidingwater, waardoor het onze gezondheid
aan kan tasten. Als het water echter niet goed
opgeslagen is of er verontreinigingen in de plastic
containers zitten, dan kan water uit flessen onze
gezondheid ook aantasten.
BRONNEN VAN FLESSEN WATER

Artesisch water wordt verzameld via een diepe
put tussen lagen van steen, zand en aarde.
Bronwater stroomt op natuurlijke wijze naar het
oppervlak of wordt door middel van een boorgat
naar boven gehaald. Mineraalwater komt van
een geologisch beschermde ondergrondse
bron. Gezuiverd water is water van een bron
die is behandeld om deze vrij van chemicaliën
en micro-organismen te maken. Daarnaast
komt nog eens dat veel water wat we in de
winkelrekken vinden uit een gemeentelijke
watertoevoer komt, met andere woorden, het is
gewoon leidingwater.
VERONTREINIGINGEN

Als je drinkwater uit een put of reservoir
komt is het belangrijk om het regelmatig te
controleren op bacteriën, parasieten en andere
verontreinigingen. Als je gewoon water uit
de kraan haalt neem dan contact op met de
gemeente met betrekking tot de kwaliteit van
het water als je niet zeker bent. Met behulp van
filters kun je thuis ervoor zorgen dat leidingwater
veilig is, ongeacht de bron.
Lees het etiket op flessen water of vraag de
fabrikant hoe het water wordt behandeld.
Wanneer je flessen water koopt, zorg ervoor dat
deze dan koel worden opgeslagen. Het opslaan
van flessen water op of boven kamertemperatuur
kan resulteren in plastic verontreinigingen.
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CHLOOR EN LEIDINGEN

Waterzuiveringsinstallaties desinfecteren vaak
met chloor, dat kan een smaakje achterlaten.
Maar door een filter te gebruiken is het mogelijk
om dit smaakje te verwijderen. Water uit de fles
dat niet afkomstig is van een gemeentelijke
watertoevoer wordt gedesinfecteerd met behulp
van methoden die geen smaak achterlaten,
bijvoorbeeld met ultraviolet licht. Smaak en
zuiverheid worden ook beïnvloed door de bron
van het water, de mineralen en, in het geval van
leidingwater, de leidingen waarmee ze in on
huis komen.
Uiteindelijk hangt het er maar net vanaf wat jijzelf
lekker vindt. Tenzij je in een gemeente woont
waar het drinken van kraan of bronwater wordt
afgeraden, dan is naar alle waarschijnlijkheid
het water uit de kraan net zo gezond als water
uit de fles. Uiteindelijk is het belangrijkste dat je
genoeg gezond water drinkt!
WATER ZELF ZUIVEREN?

Misschien heb je er zelf wel eens aan gedacht
om een waterfilter te kopen. Als je water uit de
kraan drinkt, heeft het dan zin om je water te
zuiveren of doet het verder weinig voor ons?
Aangezien we in Nederland ons water uit maar
liefst 200 verschillende bronnen halen is het zo
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dat niet iedereen dezelfde water hardheid heeft.
Hard water is water dat overtollige mineralen of
metalen bevat zoals calcium en ijzer. Hoewel
hard water over het algemeen veilig te gebruiken
is vinden de meeste mensen hard water niet zo
aangenaam smaken.
IJZER IN ONS WATER

IJzer in ons drinkwater wordt niet als een gevaar
voor de gezondheid beschouwd, maar het kan
een slechte smaak aan ons water geven. IJzer
is meestal geen probleem in gemeentelijke
watervoorzieningen, maar voor de mensen die
hun water niet lekker vinden kan de installatie van
een waterfilter het overtollige ijzer verwijderen.
Waterfilters verbetering de esthetische kwaliteit
van het water. Er zijn twee soorten ijzer,
oplosbaar en onoplosbaar. Oplosbaar ijzer
laat een roodbruin residu achter in glazen en
putten. Met onoplosbaar ijzer krijgt het water
een roestige rode of gele kleur, dat zorgt ervoor
dat het er onaantrekkelijk uitziet. Dit residu heeft
meestal een metaalachtige smaak die invloed
heeft op de smaak van het water.
Voor de meeste mensen heeft het filteren
niets met de directe kwaliteit van het water te
maken. Veel mensen vinden het water echter
wel lekkerder smaken op het moment dat het
gefilterd is. Als je iets niet lekker vindt, dan is de
kans groot dat je het niet zoveel drinkt, terwijl
water drinken juist zo belangrijk is!
OPPASSEN MET ZOUT, CAFEÏNE EN
UITDROGEN

Doctoren en andere medische specialisten
hebben al vaak gewaarschuwd tegen de
uitdrogende effecten van alcohol, cafeïne, en
zout. Veel mensen weten echter niet hoeveel
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zout en cafeïne het lichaam kunnen uitdrogen.
De resultaten zijn interessant te noemen.
CAFEÏNE EN UITDROGEN

Vanwege de stimulerende effecten op het
zenuwstelsel, dat weer lijdt tot verhoging van
onze cognitieve prestaties, is cafeïne is een
van de meeste voorkomend ingrediënten
in drankjes zoals koffie, frisdrank en energy
drankjes. Ondanks het vermogen om ons alert
te houden en onze focus te verbeteren is het wel
zo dat cafeïne een diuretisch effect kan hebben
en de kans op uitdroging vergroot.
Cafeïne heeft dus diuretische eigenschappen,
dat betekent dat het de snelheid van het
urineren (hoe vaak iemand naar het toilet moet)
verhoogt. Diuretica zorgen voor een toename
van renale glomerulaire filtratie, waardoor
vloeistof sneller door de nieren filteren ook
sneller door het lichaam wordt uit verwijderd.
Het doet dit door de nieren te vertellen meer
natrium af te scheiden. Theoretisch is het zo
dat hoe meer een persoon urineert, hoe sneller
ze vloeistof uit het lichaam zullen verliezen.
Recente studies hebben aangetoond dat
cafeïne echter zeker niet zo gevaarlijk is voor
uitdrogen als bijvoorbeeld alcohol.
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ZOUT EN UITDROGEN

Natrium is een elektrolyt die het lichaam in
kleine hoeveelheden nodig heeft. De nieren
zijn verantwoordelijk voor het reguleren van
de hoeveelheid natrium in het bloed. Echter, in
bepaalde gevallen kan het natriumgehalte in
het bloed te laag worden. Dit is een aandoening
– hyponatriëmie. Dit kan spierkrampen,
desoriëntatie, coma en kan zelfs op lange termijn
en in extreme gevallen fataal zijn.
Het natriumgehalte wordt vaak verhoogd in
tijden van uitdroging omdat er minder water is
om de hoeveelheid elektrolyten in het bloed te
verdunnen. Hyponatriëmie en uitdroging kunnen
echter gelijktijdig optreden als gevolg van
diuretica en laxeermiddelen, braken, diarree, en
overmatig zweten.
Je lichaam heeft elke dag natrium nodig. Maar
hoewel je van zout dorst krijgt zal een te veel aan
natrium in jouw dieet het vasthouden van vocht
veroorzaken, en zorgt dus niet tot uitdroging. Het
kan ook leiden tot een hoge bloeddruk. Wanneer
je uitgedroogd raakt dan stijgt de hoeveelheid
natrium in weefsels en bloed, dan moeten dus
vloeistoffen worden vervangen, en niet zout.
HOEVEEL WATER MOETEN WE ÉCHT
DRINKEN

Acht glazen per dag: dit is het water drinken
mantra dat iedereen waarschijnlijk al veel te vaak
heeft gehoord. Als je ziet hoeveel mensen met
een flesje water lopen dan lijkt het wel alsof de
“drink meer water” boodschap doordringt. Maar
klopt het wel? Het zal je misschien verbazen
dat er nooit enig wetenschappelijk bewijs is
geweest om de “acht glazen water per dag” te
ondersteunen.

55

De eerste water aanbeveling die we ooit hebben
gehoord kwam uit Amerika, toen de Food and
Nutrition Board van de National Academy of
Sciencesde Dietary Guidelines publiceerde.
Maar zoals we al eerder hebben gemerkt met
veel andere aanbevelingen, is dat de individuele
behoefte nogal anders kan zij. Vandaar dat
de individuele behoefte aan water sterk kan
variëren. Hoe kun je bepalen hoeveel water je
precies nodig hebt?
HOEVEEL WATER HEB JE ECHT NODIG?

Er is geen twijfel dat voldoende water
drinken belangrijk is. Water is een belangrijke
voedingsstof. Maar door te zeggen dat je
altijd acht glazen water moet drinken maken
we het te gemakkelijk. Er is geen universele
vereiste voor wateropname. De hoeveelheid
water die je nodig hebt loopt sterk uiteen op
basis van leeftijd, geslacht, lichaamsgewicht,
gezondheidstoestand,
en
hoeveel
lichaamsbeweging je elke dag krijgt.
Tal van omgevingsfactoren, zoals een hoge
temperatuur en vochtigheidsgraad hebben ook
invloed op de hoeveelheid water die het lichaam
nodig heeft. Het is te gemakkelijk om te zeggen
dat iemand in Nederland (met een temperatuur
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van bijvoorbeeld 12 graden) net zoveel water
zou verliezen als wanneer je diezelfde persoon
in Dubai neerzet (met een temperatuur van 35
graden).
Daarnaast vergeten mensen ook regelmatig dat
er ook water zit in het voedsel dat we eten. En niet
alleen in groenten en fruit. Voedingsmiddelen
zoals yoghurt, zalm, eieren, en aardappelen
bestaan voor ongeveer 75% uit water. Als het
dagelijks dieet vol zit met waterrijke vruchten,
groenten, en dierlijke producten, dan heeft
iemand waarschijnlijk iets minder water nodig.
Als je bijvoorbeeld soep of bouillon eet moet
dat ook worden meegeteld bij de dagelijkse
vochtinname.
AFHANKELIJK VAN LICHAMELIJKE
TOESTAND

Veel gezonde mensen krijgen genoeg water
binnen in het voedsel en vloeistoffen die we
binnenkrijgen. Onze nieren werken normaal goed
genoeg om onze behoefte aan water te regelen
zodat we genoeg water vasthouden en gebruiken
als we het nodig hebben. Voor veel mensen is
het genoeg om hun dorst te laten bepalen of ze
wel of niet genoeg water binnenkrijgen. Echter,
voor mensen die medicijnen nemen of die al
gezondheidsproblemen hebben is dit vaak niet
het geval.
Bepaalde medicijnen – zoals die voor hart- en
vaatziekten, maagzweren of depressie – kunnen
ons dorst-mechanisme veranderen. Dat kunnen
bepaalde ziekten, zoals diabetes insipidus, ook
doen. Ook ouderen hebben soms een slecht
gereguleerd dorst-mechanisme.
Een andere groep mensen die misschien meer
vloeistoffen nodig hebben zijn mensen die
problemen hebben met nierstenen of chronische
infecties aan de urinewegen. Voor deze mensen
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is het van tijd tot tijd zelfs nodig om teveel water
binnen te krijgen aangezien het overtollige
water hun nierstenen of bacteriën uit hun blaas
kunnen spoelen. Maar bij dialysepatiënten voor
nierziekte is het weer erg belangrijk dat zij hun
vochtinname sterk beperken.
DE FEITEN

Atleten of mensen die buiten werken tijdens
het heetste deel van een zomerse dag hebben
simpelweg meer vocht nodig dan algemeen
aanbevolen. Maar voor de meesten van ons
is een vrij makkelijke manier om te meten hoe
goed gehydrateerd we zijn gewoon te kijken
naar onze urine. Deze moet vrij helder zijn. Op
het moment dat het erg donker geel of zelfs een
bronzen kleur heeft is dat een duidelijk teken
dat we meer water moeten gaan drinken.
CONCLUSIE

Het is best vreemd dat sommige mensen
het belang van elke dag voldoende water
binnenkrijgen wel weten, maar er toch weinig op
uit doen. Ons lichaam heeft water nodig, zonder
water is het onmogelijk voor ons lichaam om
te functioneren. Hoewel steeds meer mensen
doorhebben dat water belangrijk is voor ze is
het wel prettig om te zien dat wanneer iemand
genoeg water drinkt, ze hiermee niet vaak
stoppen.
De positieve voordelen van genoeg water
drinken zijn namelijk zo duidelijk, en het is zo
gemakkelijk om te doen, dat veel mensen hier
niet meer zonder willen leven. Als je nog niet
overtuigd bent, probeer dan twee weken meer
water te drinken en je zult zien hoeveel beter jij
je zal voelen.
Succes!!!
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http://www.optimalegezondheid.com/8-weken-naar-een-gezond-leven/
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