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Wat goed dat je mijn E-book hebt gedownload! Waarschijnlijk betekent dat
helaas wel, dat je vage klachten of weinig energie hebt. Misschien ben je zelfs
al bij de huisarts of specialist geweest maar niemand kan iets vinden. Het feit
dat je mijn E-book hebt gedownload, betekent echter ook dat je jezelf nu
verantwoordelijk maakt voor je gezondheid en dat je wilt uitzoeken wat jij
kunt veranderen aan je leefstijl om weer volop in je energie te komen.
 
Zelf ben ik 5 jaar vreselijk moe geweest en heb ik veel pijn gehad. Na een
lange zoektocht met veel hobbels, gaat het nu weer goed met me.  Door deze
zware tijd heb ik ook mijn missie gevonden: vrouwen helpen om de verbinding
met hun lijf weer terug te vinden. Niet alleen altijd in je hoofd zitten, maar
ook je lijf leren voelen en de signalen van je lijf leren begrijpen. Hierdoor
spreek je het eigen genezend vermogen van je lichaam aan. 
 
In mijn zoektocht heb ik veel gelezen en geleerd over allerlei onderwerpen op
het gebied van leefstijl. Ik wilde me beter en fitter gaan voelen en ik greep
echt alles aan. Het was een grote puzzel, waarin ik nu voor mijn gevoel alle
stukjes heb. 
 
Dagelijks heb ik vrouwen (ook mannen en kinderen) in mijn praktijk die moe
zijn en weinig energie hebben. Ik begeleid deze vrouwen met hun zoektocht,
waarbij ik coach én behandel. Samen zoeken we de puzzelstukjes. Regelmatig
komen dezelfde onderwerpen naar voren en die heb ik in dit E-book
uitgewerkt. Misschien is niet alles nieuw voor je of ben je het niet met me
eens. Dat is prima, want ik heb de wijsheid ook niet in pacht. Maak hierin
vooral je eigen keuzes. Ik heb dit E-book met 7 stappen naar meer energie,
vooral geschreven voor jou, zodat je hopelijk zelf al stappen kunt gaan
zetten.
 
Met vitale groet, Annelies

Mijn missie
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MEER VITALITEIT
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STAP 1:
VOCHTBALANSDe twee belangrijkste voedingsstoffen voor het lichaam

zijn zuurstof en water. Deze twee bronnen zijn nodig voor
de verwerking van voeding in je lichaam. Het is zelfs zo dat
we zonder zuurstof en vocht niet kunnen overleven. Water
wordt gebruikt als bouwstof, transportmiddel van o.a.
vitamines en oplosmiddel.    Dat is niet alles, want water is
ook van belang voor de temperatuurregeling en het goed
laten verlopen van stofwisselingsprocessen. 
 
We verliezen dagelijks vocht via urine, uitademing,
verdamping via de huid en via uitscheiding van de
ontlasting. Om ervoor te zorgen dat we niet uitdrogen en
we goed kunnen blijven functioneren moeten we onze
vochtbehoefte dagelijks aanvullen.  
 
Hoeveel liter water per dag drinken is gezond? De
standaard ligt eigenlijk rond de 1,5 tot twee liter water per
dag. Twee liter is voldoende om ervoor te zorgen dat de
vochtbalans op peil blijft en het percentage aan water in je
lichaam niet zakt maar op hetzelfde peil blijft. Je kunt ook
gebruik maken van een formule die je kunt gebruiken om je
behoeften aan water per dag uit te kunnen rekenen:
 
0,03 x je eigen lichaamsgewicht = jouw persoonlijke
hoeveelheid water die je op een dag zou moeten drinken.
 
Water, kruidenthee, groene thee en bouillon tellen mee als
vocht. Koffie is natuurlijk ook vocht maar in het lichaam
onttrekt het juist vocht (geldt ook voor zwarte
thee).    Frisdrank telt natuurlijk niet mee. Waar water de
schoonmaker van ons lijf is, kun je frisdranken beschouwen
als vervuilers ervan (zie ook stap 6 over koolhydraten). Er
gaat, wat je lijf betreft, nog steeds niets boven het pure,
natuurlijke water. Dit wordt door je cellen het allerbeste
opgenomen (lichaamscellen bestaan voor het grootste deel
uit water) en effectief gebruikt. Je lijf functioneert op alle
fronten het best als je het regelmatig van genoeg (goed)
water voorziet.
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STAP 2: REDUCEER STRESS
Bij stress wordt vaak alleen aan het werk gedacht  (mentale stress). Ook een gezin
met kinderen levert vaak mentale stress op. Ons lichaam kan echter geen
onderscheid maken tussen de verschillende stressprikkels. Je lichaam reageert op
dezelfde wijze op de verschillende prikkels. Stressprikkels worden ook gegeven
door:  slecht slapen of korte nachten, ziekte, pijn, medicijngebruik, roken, drugs,
infecties, chronische ontstekingen, lege voeding, zoetstoffen, toxische belasting, enz.

In een acute alarmfase wordt adrenaline aangemaakt en via je autonome
zenuwstelsel razendsnel verspreid. Als je adrenaline produceert , gebeurt er heel veel
in je lichaam. Van oudsher kan ons lichaam 3 dingen kiezen om te overleven:
vluchten, vechten en verstijven (freese).
 
Op de volgende bladzijde is een grafiek te zien die het verloop van stress aangeeft.
Normale gesproken komt er na stress een fase van rust. Dit is goed zichtbaar in de
groene lijn. In de tijd neemt het adrenalinegehalte toe en wordt bij voorkeur meteen
gevolgd door een directe ontspanning. De rode lijn geeft aan dat het lichaam niet
meer de kans krijgt om te herstellen en te verwerken. De rode lijn is de lijn van
chronische stress. Een langdurige overdosis aan adrenaline zou je lichaam slopen,
dus adrenaline is een korte, hevige energiestoot. Tegelijkertijd wordt er ook cortisol
aangemaakt om eigenlijk de stressreactie “uit te zetten”. Cortisol heeft een
vergelijkbare werking maar is milder, zodat je lichaam het daarop veel langer vol kan
houden.  Bij chronische stress produceer je dus Cortisol. Als je veel stress hebt, heb
je ook veel extra energie nodig. Cortisol geeft je deze energie en cortisol
(Stresshormoon) wordt gemaakt in de bijnieren. Chronische stress heeft heel veel
impact op onze gezondheid.



Het probleem is dat het
stresshormoon  cortisol een dominant
hormoon  is, dat andere hormonen
verdringt, waardoor deze minder worden
aangemaakt. Hierdoor wordt de
hormoonbalans in het lichaam verstoord.
Ben je tussen de 40 en 55, dan ben je hier
extra gevoelig voor, omdat je
hormoonbalans al kwetsbaar is vanwege
de overgang. Ieder mens is anders en
uniek en heeft een andere zwakke plek.
Geen wonder dat de eerste symptomen
van een burn-out heel divers kunnen zijn.
Begint het bij de één met vermoeidheid, bij
de ander kan het beginnen met migraine,
spijsverteringsproblemen, slecht slapen,
depressieve gevoelens of aankomen in
gewicht en niet meer kunnen afvallen.
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Bij chronische stress moet het lichaam
in actie komen, om uit de stress stand
te komen. Deze persoon moet dus in
beweging komen. Beweging hoeft niet
letterlijk bewegen te zijn. Het kan ook
een andere vorm van actie zijn. Moe
thuis op de bank blijven liggen
behoort niet tot actie. Ga dingen doen
die je leuk vindt. Lekker wandelen of
bewegen in de buitenlucht is heel goed
voor je herstel. Door de frisse lucht
verbetert de zuurstofopname en de
natuur brengt je beter tot rust. Of ga
eens lekker puzzelen, kleuren,
knutselen of koop een  grote doos
lego.  Wanneer heb jij dat voor het
laatst gedaan?
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STAP 3: BEPERK EETMOMENTEN
Telkens als je eet, maakt je lichaam  insuline aan  (en vooral bij
koolhydraatrijk voeding). Insuline zorgt ervoor dat glucose wordt
opgenomen in de cellen en dat je  bloedsuikerspiegel weer daalt. Als je
continu kleine beetjes eet, is het continu insuline aan het aanmaken en
krijgt je lichaam te weinig rust. Je lichaam kan dan minder gevoelig worden
voor insuline. Breng het aantal eetmomenten per dag telkens iets naar
beneden tot 3-5 eetmomenten per dag. Neem hier vooral de tijd voor en doe
dit niet in één keer. Zorg voor méér gezonde vetten en eiwitten en minder
suiker en snelle koolhydraten, dan heb je vanzelf minder eetmomenten
nodig.

Je lichaam is van nature gebouwd om vetten te verbranden. De energie
komt dan geleidelijk vrij en levert bijna 4 x meer energie dan glucose! Dit
voel je doordat je ruim voldoende energie hebt en je hongergevoel
verdwijnt. Per saldo heb je dus veel minder voedsel nodig, mits je het juiste
voedsel neemt en je voelt, dat je er meer energie van krijgt. Je
bloedsuikerspiegel gaat als het ware meer geleidelijk aan golven dan heftig
schommelen met pieken en dalen. Dat geeft veel meer rust en balans. Je
lichaam krijgt tussendoor meer rust en is niet de hele dag insuline aan het
produceren. Doordat je lichaam tussendoor de kans krijgt om tot rust te
komen, zal je meer energie overhouden.

Volg 
je 

hart, 
want 
dat 

klopt!
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STAP 4: EET VOLDOENDE
EIWITTEN

Eiwitten zijn bouwstoffen voor ons lichaam. Ze worden ook wel
proteïnen of peptiden genoemd. Eiwitten bestaan uit kleine
onderdelen die we aminozuren noemen.  Een eiwit is een keten, die
uit meer dan 50 aminozuren bestaat. 
 
Eiwitten vormen de bouwstenen van de weefsels zoals spieren,
collageen, beenderen, bindweefsel en van organen. Ze geven zo
vorm aan alle structuren in het lichaam. Ook zijn het de
bouwstenen van enzymen, hormonen en andere eiwitten met een
regulerende rol in de stofwisseling. Zonder eiwitten is het niet
mogelijk om processen in het lichaam te laten plaatsvinden. 
 
Er worden in het lichaam voortdurend lichaamseigen eiwitten
afgebroken en weer opnieuw opgebouwd. Dit gebeurt vooral in de
lever en de darm, maar ook in spierweefsel. In totaal wordt
dagelijks zo’n 200-300 gram eiwit vervangen. 

 
Belangrijke eiwitbronnen zijn:      

Vlees en vis  
Melkproducten      
Peulvruchten       

Sojaproducten       
Noten en zaden      

Eieren      
Paddenstoelen

 
 

Eiwitten



Volwassen personen
hebben gemiddeld ongeveer: 
0,8 gram eiwit per kilo
lichaamsgewicht nodig. 
 
Sommige groepen hebben wat meer
nodig. Dat zijn vegetariërs, kinderen,
zwangere vrouwen en vrouwen die
borstvoeding geven. Ook mensen
met bepaalde aandoeningen of
genezende wonden en kracht- en
duursporters hebben iets meer
nodig. Duursporters hebben circa
1,2-1,4 gram eiwit per kilo
lichaamsgewicht per dag nodig.
Krachtsporters hebben circa 1,7-1,8
gram per kilo lichaamsgewicht
nodig.  

 
Nog wat voorbeelden om een
beetje een gevoel te krijgen van
aantal gram eiwitten in
bepaalde voedingsmiddelen:
 
100 gram vlees of vis         20 gram
1 ei levert                            6,2 gram
250 gram havermout        10 gram
glas melk                            5,1 gram
150 gram magere kwark    13 gram
1 plak 20+ kaas 20 gram   6,9 gram
1 plak kipfilet 15 gram       2,6 gram    
  pindakaas 15 gram           3,4 gram
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Eiwitbehoefte
De dagelijkse behoefte aan eiwitten
hangt af van je lichaamsgewicht en
je spiermassa. Tijdens de
zwangerschap, bij groei, bij
inspanning of in periodes van stress
en herstel heeft je lichaam meer
behoefte aan eiwitten. Eten van
eiwitten beïnvloedt de suikerspiegel
niet en verzadigt veel meer dan de
inname van koolhydraten. Als je dus
zorgt voor een redelijke portie
eiwitten in je maaltijd, zal je minder 
 snel alweer honger hebben.

Stel je weegt 75 kg dan heb je dus
ongeveer 60 gram eiwit nodig. Als je
dit over 3 maaltijden verdeelt, zou je
dus elke maaltijd 20 gram eiwitten
binnen moeten krijgen. In het
Nederlandse eetpatroon zie je dat
velen van ons wel 20 gram eiwitten
binnen krijgen tijdens het avondeten,
maar niet altijd bij ontbijt of lunch.
Hoe is dit bij jou?
 
Ben je de 50 jaar gepasseerd, dan is
het belangrijk om extra op je eiwitten
te letten en misschien zelfs nog wel
wat meer dan 0,8 gram per
lichaamsgewicht in te nemen. Zo
voorkom je spierafbraak. 
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Brandstof
Communicatie (onder meer in de hersenen)
Beschermen (organen en zenuwcellen)
Grondstof voor hormoonachtige stoffen
Bevatten vitaminen (A, D, E, K)
Basis voor de hersenen (60% van onze hersenen bestaan
uit vet)
Isoleren (lichaamswarmte vasthouden)

Vet heeft de afgelopen jaren een slecht imago gekregen en
daardoor zijn we juist meer koolhydraten gaan eten. Ook
de levensmiddelenindustrie ging producten maken “nu met
minder vet”, maar daarvoor in de plaats werden er wel
extra suikers of zoetstoffen (koolhydraten) toegevoegd. 
 
Er is echter geen wetenschappelijk onderzoek dat heeft
kunnen aantonen, dat er een verband is tussen hart- en
vaatziekten en verzadigd vet (bron: Oersterk van drs.
Richard de Leth). Momenteel komen er steeds meer
onderzoeken, die juist het verband tussen koolhydraten,
ontstekingen, overgewicht en hart- en vaatziekten
aantonen. Er komt steeds meer kennis en vet wordt steeds
meer omarmd door de wetenschap. Jaren hebben we
gehoord dat we vet moeten vermijden zodat we niet te dik
worden en nu moeten we vet gaan eten om slank te
worden? 
 
Vetten zijn belangrijke voedingsstoffen voor het menselijk
lichaam. De functies van vetten zijn:       

 
Slechte natuurlijke vetten bestaan er niet. Ze hebben
allemaal hun eigen functie. Het zijn juist de verhoudingen
tussen de verschillende vetten die gezondheidsproblemen
veroorzaken. Een goede verhouding omega 3:6 = 1:4. We
krijgen echter tegenwoordig een overschot aan omega 6
binnen. Omega 6 werkt in ons lichaam
ontstekingsbevorderend en omega 3 juist
ontstekingsremmend. Er is dus bij veel mensen een
disbalans, waardoor er makkelijk ontstekingen zullen
ontstaan. Deze balans moeten we herstellen door minder
omega 6 te eten (bewerkte producten zoals koek, snoep,
chips, zonnebloemolie, raapzaadolie, maisolie) en meer
omega 3.
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STAP 5: GOEDE VETTENOlijfolie bevat zowel
omega 3, 6 en 9

vetzuren. De
verhoudingen tussen
deze vetzuren is bij
olijfolie ideaal en

daarom uiterst geschikt
voor consumptie (mits
niet te hoog verhitten).



Transvetten dienen zoveel mogeli jk vermeden te worden. Het zi jn
onverzadigde vetzuren die verhard worden door de industrie.  Dit
proces maakt vloeibare oliën smeerbaar en het verzadigt de
oorspronkeli jke onverzadigde vetzuren. Plantaardige vetten zijn bij
kamertemperatuur meestal vloeibaar en dat is in het gebruik in de
voedingsmiddelenindustrie niet alti jd handig. Daarom wordt op
kunstmatige wijze het smeltpunt van deze oliën verhoogd, waardoor er
vaste vetten ontstaan en dat noemen we transvetten. Deze transvetten
zijn goedkoper dan de gewone vaste vetten en dus interessant voor de
industrie.  Het verschil  is echter dat de structuur van de transvetten
niet meer herkenbaar zijn door het l ichaam, waardoor we er niets mee
kunnen en deze transvetten in het l ichaam worden opgeslagen.

Eet meer omega-3 vetten, dan omega-6.
Vermijd transvetten (croissants, bladerdeeg, koekjes  gebak, chips)      
Margarine en halvarine vervangen door ongezouten roomboter bij voorkeur
grasboter (van koeien die gras eten en geen granen > meer omega-3 vet)
Ga bakken in kokosolie of roomboter. Deze zijn bij hoge temperaturen stabiel
(oxideren niet).
Voor in je keukenkastje: olijfolie eerste persing, lijnzaadolie, kokosolie om in te bakken
en roomboter. Haal zonnebloemolie eruit (teveel aan omega 6).
Doe door je kwark, yoghurt of dressing 1-2 eetlepels lijnzaadolie (omega-3)
Gebruik in salades koudgeperste olie (bij voorkeur biologisch). Goede oliën zijn dan:
olijfolie, pompoenpitolie en lijnzaadolie omdat deze veel omega-3 bevatten
Eet 2x per week vette vis en als je dit niet lust, neem visolie capsules in ter
ondersteuning van je gezondheid.
Eet iedere dag een handje ongebrande, ongezoute noten. Ook avocado's bevatten
goede vetten.
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Wat kun je nu het beste wel en juist niet eten: 
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Koolhydraten zijn een belangrijke bouwstof voor ons lichaam. Ze worden in de
volksmond ook vaak suikers genoemd. Koolhydraten worden via het bloed naar
onze cellen getransporteerd en worden in de cellen gebruikt als brandstof. Suikers
zijn in te delen naar:
 
1.     Enkelvoudige suikers (monosachariden): druivensuiker (glucose) en

   vruchtensuiker (fructose) 
2.     Tweevoudige suikers (disachariden): suiker (sacharose), melksuiker (lactose) en

   moutsuiker (maltose)
3.     Meervoudige suikers (polysachariden): zetmeel (complexe koolhydraten), vezels.
 
De koolhydraten die ons lichaam niet kan afbreken, noemen we vezels.  Het grote
verschil tussen de suikers ligt in de snelheid waarmee deze suikers de
bloedsuikerspiegel verhogen. Hoe sneller de afbraak van de suikers verloopt, hoe
sneller ons lichaam deze suiker kan gebruiken als brandstof (maar je
bloedsuikerspiegel stijgt ook heel snel en dat willen we eigenlijk niet). De volgende
producten kun je daarom het beste vermijden: tafelsuiker, witte rijst, wit brood,
pizzabodems, cake, croissants, gebak, koekjes, vruchtensappen, jam, zoet
broodbeleg, frisdranken, enz. Complexe suikers, zoals in aardappelen, bonen,
peulen, rijst, granen en mais noemen we trage suikers, omdat ze eerst moeten
worden omgevormd tot enkelvoudige suikers. Deze complexe suikers hebben minder
invloed op onze bloedsuikerspiegel.
                                                                                               
In onze cultuur wordt vaak 2 broodmaaltijden per dag gegeten, (zie
ook onderstaande cirkeldiagram). Zoveel koolhydraten is niet de ideale inname voor
het lichaam. Wil je toch koolhydraten, geef dan de voorkeur aan rogge, spelt, teff,
zilvervliesrijst, kamut, boekweit, quinoa en haver. Deze koolhydraten zijn complexer
en geven dus geen pieken in de bloedsuikerspiegel.    
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STAP 6: VERMINDER KOOLHYDRATEN

Vruchtensappen
en frisdranken

kun je het beste
laten staan. Beste

alternatief is
appeldiksap of
perendiksap.
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Je maakt ook bij zoetstoffen Insuline aan > je lichaam
gebruikt alleen deze Insuline niet, omdat er geen glucose
aankomt> hierdoor blijft de insuline in je bloed. Je lever zal
deze insuline dan afbreken en zal het omzetten naar vet.
Met aspartaam kan je lichaam niets aanvangen, omdat het
een lichaamsvreemde stof is. Naast insuline moet je lever
ook de aspartaam gaan afbreken en omzetten. Ook dit zet
je lever weer om in vet.
Ook spijsverteringssappen worden aangemaakt, maar niet
gebruikt. De lever moet ook deze afbreken en komt weer in
actie. 

We hebben gemiddeld voldoende aan circa 6 suikerklontjes
per dag, maar in Nederland krijgen we gemiddeld wel 30
suikerklontjes per dag binnen! De suiker zit overal in verstopt!
Te veel koolhydraten (lege voeding) maakt je moe en futloos en
kan op den duur ook darmproblemen geven. Je hebt dus veel
minder koolhydraten nodig. Alleen je hersenen hebben echt
koolhydraten nodig, maar er zit voldoende in groenten en fruit.
 
Zoetstoffen
Zoetstoffen zijn stoffen die aan voedingsmiddelen worden
toegevoegd om ze zoeter te maken. Er bestaan meer dan 15
goedgekeurde zoetstoffen. Sommige komen in de natuur voor,
bijvoorbeeld in bessen of citrusvruchten. Er zijn ook
zoetstoffen die in de natuur niet voorkomen en die gemaakt
worden in een fabriek. Alle zoetstoffen die in producten
gebruikt worden, hebben een E-nummer. Dat betekent dat de
stoffen door de Europese autoriteit voor voedselveiligheid
(EFSA) gecontroleerd zijn en dat het gebruik veilig is. 
 
We nemen voor nu maar even aan dat zoetstoffen veilig zijn,
maar ze zijn zeker nog niet gezond! Wat doen zoetstoffen nu
precies in je lichaam:

1.

2.

3.

 
Zoetstoffen veroorzaken dus extra belasting van de lever en
zorgen voor extra opslag vet! Light frisdranken drinken omdat
er dus geen calorieën inzitten heeft dus totaal geen zin en je
bereikt er zelfs het tegenover gestelde mee.  Goede
alternatieven voor suiker zijn: ahornsiroop, agavestroop of
stevia. 

“Er zijn verhalen in
omloop die mensen
waarschuwen voor
zoetstoffen zoals
aspartaam. Deze

verhalen zijn vaak
gebaseerd op

verkeerde conclusies
en onzorgvuldige

onderzoeken”. Aldus
het voedingscentrum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “Aspartaam is niet zo
onschuldig als het
lijkt. Bij de afbraak

van Aspartaam
vormen zich kleine

hoeveelheden
methanol (een voor

het lichaam toxische
variant van alcohol),
die verder oxideren
tot formaldehyde en

vervolgens tot
mierenzuur.”(Bron:

Ortho health
foundation)
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Iedereen weet dat bewegen gezond is.
Bewegen verkleint de kans op hart- en
vaatziekten, diabetes, depressieve
klachten, geestelijke achteruitgang en
dementie.  Beweeg minimaal 2,5 uur per
week actief (bijvoorbeeld wandelen,
dansen, fietsen, hardlopen, voetballen,
fitness). Doe ook activiteiten die spieren
en botten versterken, zoals oefeningen of
krachttraining. 
 
Nuchter bewegen
Op het moment dat je wakker wordt,
heeft je lichaam weinig glucose in het
bloed, is je glycogeen voorraad in je lever
gedeeltelijk leeg en is je lichaam vet aan
het verbranden. Je glycogeenvoorraad
wordt grotendeels in de nacht gebruikt.
Dit is juist het moment om te gaan
bewegen, zodat je in je vetverbranding
blijft zitten en vetten verbrandt. Ga je
eerst eten en daarna sporten, dan zit je
in de koolhydraten verbranding en zal je
je vet niet aanspreken. Wil je afvallen dan
is een goede vetverbranding een
voorwaarde. 
 
Je stofwisseling kan (als het goed is)
schakelen tussen verschillende soorten
verbranding (metabole flexibiliteit).
Suikers zijn bedoeld voor het snel
beschikbaar stellen van energie. Het is
handig als je activiteiten op hoge
intensiteit moet uitvoeren. Zijn het
activiteiten met lage intensiteit of ben je
zelfs in rust, dan zijn vetten veel
efficiënter om te verbranden.  

STAP 7: (NUCHTER) BEWEGEN

Door nuchter te bewegen train je je
lichaam om weer een goede
vetverbranding te krijgen. Nuchter
bewegen doe je op nuchtere maag en
is matig intensief. Het kan dus
wandelen, fietsen, joggen zijn en
daarna pas ontbijten. We hebben
echter altijd geleerd dat het ontbijt de
belangrijkste maaltijd van de dag is en
dat je nooit zonder ontbijt de deur uit
mag gaan. Maar de dag beginnen
zonder eten blijkt helemaal niet
ongezond en schadelijk te zijn. Wat
dacht je dat onze voorouders deden?
Eerst eten en dan pas jagen?Je
lichaam wordt alleen maar sterker van
eerst bewegen en dan pas eten. Het is
juist een natuurlijk proces en je traint je
lichaam om vetten te gebruiken.
Wanneer je dit vaker doet kan je
lichaam makkelijker schakelen tussen
suiker- en vetverbranding met veel
bijkomende voordelen: meer energie en
betere (sport) prestaties en een betere
gewichtsbeheersing. Nuchter bewegen
is het meest efficiënt in de ochtend,
maar in de middag kun je natuurlijk
thuis of op je werk ook even gaan
wandelen en daarna pas eten i.p.v.
andersom.
 
Heb je niet veel tijd om te bewegen?
Dan zou je de oefening De Vijf
Tibetanen eens kunnen proberen (zie
volgende bladzijde). Dit kost je iedere
dag maximaal 10 minuutjes en de
resultaten zijn geweldig.
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De Vijf Tibetanen hebben een vitaliserende werking op zowel je lichamelijke als je
mentale conditie. Ze worden daarom ook wel de vijf verjongingsrituelen genoemd.
Het fijne aan de Vijf Tibetanen is dat de oefeningen makkelijk zijn te onthouden én
weinig tijd in beslag nemen. Binnen 10 minuten zit je dagelijkse verjongingsritueel er
weer op en kun je aan een nieuwe dag beginnen. Naast meer kracht en souplesse
levert het dagelijks uitvoeren van de Vijf Tibetanen nog meer voordelen op voor je
gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan vermindering van spierspanningen en stress,
betere ademhaling en spijsvertering, goede bloedsomloop en diepe ontspanning.
 

De Vijf Tibetanen
Hoe 5 simpele oefeningen je eeuwig jong
houden. De Vijf Tibetanen is een serie van
5 eenvoudige yogaoefeningen afkomstig
van Tibetaanse monniken uit het Himalaya
gebergte.
 
De Vijf Tibetanen is een serie van 5
oefening. Als je net begint, doe je deze
oefeningen 1 – 5 keer. Daarna voer je het
langzaam op tot je elke oefening 21 keer
kan herhalen. Je bent dan ongeveer 10
minuten bezig. Het beste resultaat krijg je
als je de oefeningen iedere dag doet. Lukt
dat niet? Probeer de Vijf Tibetanen dan op
z’n minst 3 keer per week uit te voeren.

 Zorgt voor de afname van stress.
 Draagt bij aan een sneller herstel na sporten.
 Remt ontstekingen.
 Draagt bij aan gewichtsverlies

Wist je dat koud douchen heel gezond is? 
Koude douche integreren in je dagelijks leven is voor velen niet makkelijk (het lukt
mij nog steeds niet). Toch is er veel wetenschappelijk onderzoek naar koud
(af)douchen gedaan. Maar waarom zou je jezelf op de vroege ochtend vrijwillig
‘pijnigen’ met een koude straal op je bol? Het antwoord: de waanzinnige
hoeveelheid gezondheidsvoordelen die het oplevert.:

1.
2.
3.
4.

 
Bouw het geleidelijk op met als doel dat het op de lange termijn een geoonte gaat
worden. Begin met 20 sec en bouw het op naar 2 á 3 minuten.
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STAP 1:
VOCHTBALANS

Oefening 1
Strek de armen zijwaarts, handpalmen naar beneden. Houdt de
schouders ontspannen en breng armen en schouders op één lijn. Draai
nu op de plaats om je as met de klok mee. Richt je blik op een vast
punt zodat je niet duizelig wordt en je evenwicht verliest. Na het
draaien, haal je drie keer adem waarbij je bij het inademen de handen
boven het hoofd samenbrengt, en bij het uitademen de armen
zijwaarts laat zakken. Door het langzaam opbouwen van het aantal
draaiingen train je je evenwichtsorgaan. Bovendien werkt het draaien
als een centrifuge op het lichaam en de ingewanden waardoor
onzuivere stoffen verdwijnen.
 
Oefening 2
Ga plat op de vloer liggen met de armen langs je lichaam. Handpalmen
naar beneden. Haal adem door je neus en til je hoofd op van de vloer
en til tegelijkertijd je benen op terwijl je je knieën gestrekt houdt.
Terwijl je uitademt laat je je hoofd zakken en laat je je benen ook weer
zakken. Ontspan je spieren even en herhaal de oefening. Als je klaar
bent haal je drie keer diep adem terwijl je handen op je onderbuik
liggen.
 
Oefening 3
Ga op je knieën zitten, knieën onder de heupen. Terwijl je uitademt
buig je je kin naar je borst. Bij het inademen buig je langzaam naar
achteren en laat je je hoofd naar achteren zakken. Steun met je
handen op je billen of dijen. Als je klaar bent met de oefening haal je
drie keer diep adem terwijl je zittend op je knieën voorovergebogen zit
of op je rug ligt met de handen op de buik.
 
Oefening 4
Ga zitten met je benen gestrekt voor je, armen langs het lichaam
steunen op handpalmen. Adem uit, en buig de kin naar de borst. Adem
dan langzaam in en hef je bovenlichaam omhoog en laat je hoofd naar
achteren vallen. Hou even de adem in en span de spieren van je
lichaam. Adem uit en keer langzaam terug in de beginpositie. Herhaal.
Na afloop ga je liggen en haal je drie keer diep adem.
 
Oefening 5
Begin in kruiphouding. Handen onder de schouders, en knieën onder
de heupen. Adem in. Til je stuitje op en kom in de omgekeerde V
houding terwijl je uitademt. Buig je kin naar je borst. Laat je lichaam
naar beneden zakken, krom je rug en buig je hoofd als je in ademt
achterover en kijk naar boven. Herhaal. Ga na afloop liggen en haal
drie keer diep adem.
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Oefening 5 Tibetaantjes



Heb je voor jezelf een paar dingen opgeschreven die je wilt
gaan oppakken? Weet dat je beter 1 ding tegelijk kunt
doen. Neem kleine stapjes i.p.v. alles tegelijk te willen doen.
Dat lukt namelijk niet en je wilt tenslotte een blijvende
verandering van je leefstijl. Nog niet voldoende ideeën? Ik
zet hieronder nog wat tips op een rijtje. Dit zijn allemaal
dingen die ik zelf al aangepast heb in de afgelopen jaren.
Ben ik er nu al? zeker nog niet, ik blijf stapjes maken naar
een verbeterde leefstijl en hierdoor naar meer energie en
een vitaal leven.
 
Succes met jouw eerste stappen. Meer hulp nodig? Neem
gerust contact met me op. Info@fitalies.nl
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7 STAPPEN NAAR MEER VITALITEIT

Meer water drinken
Minder koffiedrinken (max 1-3 koppen)
Stoppen met (light)frisdrank en vruchtensappen
Meer groene en kruidenthee drinken
Stoppen met roken
Pakjes afbouwen (vb. Knorr wereldgerechten,
Conimex, enz.) 
Zoveel mogelijk vers eten
Minder suiker
Alcohol beperken
Gaan bakken in kokosvet of roomboter
Olijfolie en lijnzaadolie in huis halen
Margarine vervangen door
grasroomboter ongezout
Dagelijks handje ongezouten, ongebrande noten

Meer groenten eten (proberen bij ontbijt of
lunch)
Van 2 naar max 1 broodmaaltijd per dag
Meer eieren en kwark eten voor de eiwitten
Bij iedere maaltijd eiwitten toevoegen
Na avondmaaltijd niets meer eten
Eetmomenten beperken tot max 3-4
Minder zout gebruiken (m.u.v. Keltisch
zeezout)
Meer kruiden gaan toevoegen
In de voorraadkast bakje met pitten en
zaden
Paar keer per week nuchter gaan wandelen
Meer bewegen > 5 Tibetaantjes
2x per week vette vis of visolie suppletie
Toxische stoffen verminderen door werken
met etherische olie (zie andere training)
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Luister naar het fluisteren
van je lichaam, dan hoeft het

niet te schreeuwen.


