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Het is niet altijd makkelijk, het zal
inspanning vergen, maar het kán wel:
afvallen, fitter en gezonder worden.

Even kennismaken…
Waarom dit boek?
Er zijn twee redenen waarom ik dit boek je geschreven heb. In de eerst plaats omdat
we bijna allemaal fitter, slanker en gezonder willen zijn en er graag lang ‘jong’ uit willen zien. In dit boek lees je hoe je dat kunt bereiken. In de tweede plaats omdat ik je
graag wil laten kennismaken met Gezond & Weldoen wellness met een missie.
We willen allemaal fit, jong, slank, mooi en gezond zijn. Of, op z’n minst: fittér, slankér,
mooiér en gezondér. Ik ben door de jaren heen tot de ontdekking gekomen, dat hierover een hoop onzin wordt verteld. Niet alleen uit onkunde, maar ook – en dat stoort
me eigenlijk het meest – vanuit commerciële belangen. Geloof me: ‘het’ droomdieet
waarmee je in 2 tot 3 weken tijd het figuur van je dromen kunt krijgen, bestaat alleen
in je dromen! Je bierbuik en die lovehandles op je heupen heb je toch óók niet in 2 tot
3 weken gekregen? En je weet ook eigenlijk best wel dat je die perfecte strakke billen
die je zo graag zou willen hebben, niet krijgt door alleen maar op je achterste te zitten! Ik ben een groot voorstander van oplossingen waarvan bewezen is dat ze werken.
Op een veilige en verantwoorde manier. De oplossingen die werken heb je nu onder
ogen: de 12 bepalende succesfactoren voor een jonger, slanker en fitter leven.

Wat is er mis?
Voor de goede orde: dit boek is niét bedoeld ter verheerlijking van ‘de eeuwige jeugd’
of ter promotie van een onbereikbaar schoonheidsideaal. De eeuwige jeugd, die bestaat immers niet. En met ‘oud’ is helemaal niks mis!
Waar wél wat mis mee is, is dat mensen van veertig, vijftig of zestig vroegtijdig overlijden aan ‘onvermijdelijke welvaartziekten’ die voor een deel voortkomen uit een ongezonde leefstijl! Wat óók wat mis is: mensen van middelbare leeftijd die er als bejaarden
uitzien omdat nicotine, alcohol of andere verslavingen hen vroegtijdig heeft doen verjaren… Wat ook - en vóóral - mis is in onze samenleving, is dat steeds meer kinderen
op jonge leeftijd zó dik zijn dat hun levensverwachting aanzienlijk korter is dan die van
hun ouders! Vreselijk, hoe obesitas als een vraatzuchtig monster onze jeugd verslindt!
Met dit boek wil ik inspireren en de positieve kanten en beloningen benadrukken van
een gezonde leefstijl. Ik wil handvatten aanreiken waarmee je je zo lang mogelijk ‘jong’
en vitaal’ kunt voelen en waarmee je heel veel ziekten en gebreken zo lang mogelijk
buiten de deur kunt houden. Natuurlijk weet ik dat veel ziekten erfelijk bepaald zijn
en dat gezondheid slechts ten dele ‘maakbaar’ is. Maar ik weet ook – omdat het door
onderzoek is aangetoond – dat éénderde tot de helft van álle ziekten (!) voortkomt
uit een ongezonde leefstijl: roken, teveel alcohol, overgewicht, te weinig bewegen,
verkeerde voeding - en milieuvervuiling (*).
Met de 12 succesfactoren in dit boek kan iedereen – jong en oud – zichzelf een grote
dienst bewijzen: een jonger, fitter en gezonder leven.
					

(*) Raad voor de Volksgezondheid, de Onderwijsraad en de
Raad voor Bestuur in een gezamenlijk rapport in 2009.

Wellness met een missie
De 12 succesfactoren voor een gezond, slank en fit leven heb ik voor je verzameld en
opgeschreven als kennismaking met Gezond & Weldoen wellness met een missie en in
de hoop dat je er daadwerkelijk iets mee gaat doen.
Gezond en weldoen.nl gaat over gezond zijn en gezond
blijven. Over goed voor jezelf zorgen en omzien naar de
ander. Gezond en weldoen.nl geeft onafhankelijk en gratis
leefstijladvies voor jong en ouder en biedt tevens de mogelijkheid van één-op-één leefstijlcoaching.
We hebben een uniek gezond online voedingbegeleidingsprogramma, gebaseerd op natuurlijke voeding vol vitamines en mineralen,
zonder de rode E-nummers E621, E640 en E951 en zonder varkensvlees. Met dit
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programma, dat Natuurlijk in Balans heet, kun je in combinatie met meer lichaamsbeweging gemiddeld een halve kilo per week (!) afvallen. Je kunt trouwens kiezen uit
afvallen, aankomen of op gewicht blijven. Het is maar wat je nodig hebt.
Een deel van de opbrengst van onze producten en diensten gaat naar goede doelen,
o.a. de Voedselbank in Nederland. Gezond & Weldoen is ‘wellness met een missie’.

Over de schrijfster van dit boek
Rosaline Ratering (Arnhem, 1962) is grondlegger van Gezond & Weldoen wellness
met een missie. Zij is auteur van boeken over sport en gezondheid, zoals Fit in hart &
spieren en Gezond & Weldadig, bewust leven in 24 weken. Rosaline is werkzaam in de
wellnessbranche, heeft ruim 30 jaar ervaring als gediplomeerd freelance sportdocent
en is een groot voorstander van natuurvoeding.

Deze methode is anders...
Als je de 12 succesfactoren voor een jonger, slanker en fitter leven leest, zul je zien
dat de methode anders is dan wat je tot nu toe bent tegengekomen. Het is een
totaalaanpak, uitgaande van het feit dat lichaam en geest met elkaar verbonden
zijn. Zonder ‘zweverig’ te worden, overigens.
Hoe méér principes je toepast, hoe beter het eindresultaat. Neem een jaar de
tijd en pas de 12 succesfactoren consequent toe. De 12 succesfactoren voor een
jonger, fitter en slanker leven zijn gratis, omdat gezondheid een gratis geschenk uit
de hemel is, voor iedereen.

Rosaline Ratering:
‘Het kán: afvallen, fitter en gezonder
worden. Met als bonus een verschijning
waarvan mensen zeggen: ‘Is dát je leeftijd?
Ik had je minstens 10 jaar jonger geschat..!’

Reageer op Facebook!

foto: Eljee

Rosaline Ratering, november 2012

Ik zou het leuk vinden om een reactie van je te ontvangen als je met de 12
succesfactoren aan de slag bent gegaan. Je kunt me mailen voor vragen
of opmerkingen via rosaline@gezondenweldoen.nl en/of een reactie plaatsen op onze
Facebook-pagina. Ik wens je veel succes met de gezondere, fittere en slankere versie
van jezelf!

Uit eigen ervaring weet ik dat het mogelijk is om, aan de hand van een aantal uiterst
slimme, voor iedereen geldende principes fitter, slanker en gezonder te worden. Met
als bonus dat je mooier wordt en er jonger uit gaat zien dan je werkelijk bent. Deze
principes heb ik voor je opgeschreven in dit boek. Ze werken binnen één jaar - en vaak
nog sneller! Ik heb het over haalbare en realistische doelen, die je planmatig kunt
aanpakken aan de hand van een eenvoudig stappenplan.
Het is niet altijd makkelijk, het zal inspanning vergen, maar het kán wel: afvallen, fitter
en gezonder worden. Met als bonus een verschijning waarvan mensen zeggen: ‘Is dát
je leeftijd? Ik had je minstens 10 jaar jonger geschat!’
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Succesfactor 1
Eet gezond en regelmatig
Eet en drink vanaf vandaag alleen nog maar gezonde, onbewerkte voeding, in de
juiste hoeveelheden. Daarmee geef je je lichaam op natuurlijke wijze wat het nodig
heeft aan bouw- en voedingsstoffen, vitamines, mineralen en sporenelementen.

Altijd ontbijten!
Begin de dag altijd met een goed ontbijt. Het overslaan van je ontbijt, of rond 10.00
of 10.30 uur ontbijten als je om 8.00 uur of eerder bent opgestaan, is een gemiste
kans om je stofwisseling en dus ook je vetverbranding voor die dag goed op gang te
brengen! Het is echt niet slim om de hele dag weinig of niks te eten, ’s avonds uitgeput op de bank neer te ploffen en jezelf dan vol te proppen met van alles en nog wat.
Je stofwisseling, je energie- en je hormoonhuishouding zullen van slag raken. Daar
word je steeds meer moe en zeker niet mooier van!

Leer jezelf vanaf vandaag deze goede gewoonte aan: elke dag ontbijten. Neem ’s
morgens bijvoorbeeld één of twee bruine boterhammen met mager beleg of jam
zonder rode E-nummers, of een schaaltje yoghurt met een schep zemelen. Die zijn
meteen goed voor je stoelgang en geven een stabielere bloedsuikerspiegel de rest
van de dag.
Verdiep je in de juiste hoeveelheden eiwitten, vetten, koolhydraten, vitamines en
mineralen die jij in jouw persoonlijke situatie nodig heb – en pas die kennis toe. Kom
je er alleen niet uit, neem dan contact op met een deskundige voedingsconsulent of
diëtist of geef je op voor het online voedingbegeleidingsprogramma
Natuurlijk in Balans via www.gezondenweldoen.nl/je-lichaam-natuurlijk-in-balans

Om de 3 uur eten
Het is belangrijk om 5 tot 6 keer per dag te eten: ontbijt, lunch en diner en twee tot
drie tussendoortjes. Dit doe je om de pakweg 2,5 à 3 uur. Gebruik desnoods een
alarmknopje om jezelf eraan te herinneren dat het tijd is voor een eetmoment. Je hebt
de bouw- en voedingsstoffen echt nodig om de dag door te komen. Regelmatig eten
is belangrijk om de energiehuishouding in goede banen te leiden. Je bloedsuikerspiegel blijft constant, je voelt je fitter en hebt minder last van ‘snaai-attacks’.

Eet en drink vanaf vandaag alleen nog
maar voor gezond, onbewerkt voedsel,
in de juiste hoeveelheden.
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Succesfactor 2
Kies voor voeding
zonder rode E-nummers
Wat rode E-nummers zijn en wat ze met je doen, leg ik je graag uit. E-nummers zijn
door de Europese commissie goedgekeurde kunstmatige toevoegingen in je eten.
Per land wordt er verschillend over gedacht: wat in het ene land verboden is, vind je
in het andere gewoon in de schappen van de supermarkt. Ik ben een voorstander van
de verbanning van rode E-nummers. Die horen niet in voeding thuis. Onderzoekers die
belangen hebben in de voedingsmiddelenindustrie stellen dat rode E-nummers niet
schadelijk zijn voor je gezondheid. Maar veel andere onderzoekers, die geen financiële
belangen hebben bij de uitkomsten van hun onderzoek, hebben aangetoond dat rode
E-nummers wel degelijk gevaarlijk kunnen zijn: ze maken ziek, minder fit en lelijk. Rode
E-nummers maken je beslist niét mooier. Ik zou zeggen: neem de proef maar eens op
de som. Kijk wat er met je gebeurt als je twee of drie maanden geen rode E-nummers
meer eet. Je zult zélf merken dat je je beter voelt en er beter gaat uitzien. Het kan ook
zomaar zijn dat je spontaan overgewicht begint te verliezen!

Handig gidsje
In het pocketgidse Wat zit er in uw eten? van de Franse onderzoeksjournaliste Corinne Gouget staat belangrijke informatie die
iedereen zou moeten weten. Dit handige boekje, ook wel bekend
als ‘het gifgidsje’, kun je in je handtas meenemen naar de supermarkt. Het helpt je om in één oogopslag te zien of een product
gevaarlijke (rode) E-nummers bevat, minder gevaarlijke (oranje) en
ongevaarlijke (groene). Je kunt het onder meer bestellen via de
webshop van Gezond & Weldoen wellness met een missie.

Het gidsje Wat zit er in uw eten? is na jaren van research samengesteld door de Franse
onderzoeksjournaliste Corine Gouget. In het gidsje staan alle rode (gevaarlijke), oranje
(minder gevaarlijke) en groene (ongevaarlijke) E-nummers duidelijk vermeld en ook

E951 Aspartaam
We citeren dr. H.J. Roberts, een mondiale expert op het gebied van aspartaam:
“Aspartaam is een waar vergif. (…) Het is een neurotoxisch product dat meer dan
92 ziekteverschijnselen kan veroorzaken. Dit additief had nooit toegestaan mogen
worden. Aspartaam zit o.a. in dieet- en zoetstoffen. Een greep uit de vele honderden
producten waar het ook in zit: cola, cola light, Coca Cola Zero, Davitamon kauwvitaminen, Dieetproducten van Herbalife, Dorito’s alle smaken, Dubbelfris light, Fisherman’s
Friend Mint extra fris, Freedent white peppermint kauwgom, Frites-lijn Fritessaus
Remia, Ice tea, Mona toetjes yoghurt, Multivitamindrink Pattaya, Red Bull sugarfree,
Slimpie limonadesiroop, Optimel drink, Optimel vla/vanille en yoghurt, Yakult light,
Xilifresh 100. Echt vermijden!”
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Voor meer informatie kijk op: www.gezondenweldoen.nl/gifgidsje.
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welke risico’s je loopt als je ze eet. De meeste beruchte E-nummers zijn de drie
hieronder. Absoluut vermijden is het radicale advies! Hierbij letterlijke citaten uit het
gifgidsje, zodat je begrijpt waarom.

15

E621 Glutamaat (MSG)
“Synthetische smaakversterker die helaas aan duizenden voedingsmiddelen wordt toegevoegd zoals pakjes soep, chips, kant-en-klaarmaaltijden, dieetproducten, krabbenpoten, te veel om op te noemen. Het is een neurotoxisch additief dat het vermogen
heeft om de neuronen in de hersenen aan te tasten. Het is lastig om het te vermijden
omdat het in bijna alle behandelde voedingsmiddelen wordt aangetroffen. (…)
In een interview zegt dr. Blaylock, een expert op het gebied van gezondheidsrisico’s
door voedseladditieven: “Zou men aspartaam en (mononatrium-)glutamaat verbieden,
dan gaan we een sterke daling zien van obesitas, verscheidende kankers, zenuwaandoeningen zoals Alzheimer, Parkinson, autisme en hyperactiviteit…” Dr. Blaylock wijst
in zijn studies ook op de kwalijke rol van pesticiden, herbiciden, aluminium en kwik.
Echt vermijden!
E640 Glycine en het natriumzout ervan
“Glycine is een smaakversterker voor additieven die zout kunnen vervangen en de
eetlust bevorderen. Sommige studies beschouwen dit additief als onschuldig terwijl
een ander rapport vermeldt dat het de groei kan remmen en de kans op overlijden
vergroot. De FDA (Food and Drug Administration in de VS) heeft een verbod op de
additief voorgesteld. Echt vermijden!”

Succesfactor 3
Kies voor de BRAVO-factoren
om je lichamelijk goed te voelen
Investeren in een gezonde(re) leefstijl is buitengewoon lonend. De kwaliteit van je
leven verbetert en je kunt langer leven! Je bent minder vaak ziek, hebt meer energie,
je bent beter bestand tegen stress, je ziet er beter uit en je veroudert minder snel.
Britse onderzoekers hebben aangetoond dat een vitale leefstijl ertoe kan leiden dat je
(statistisch gezien) gemiddeld 14 jaar langer leeft. Dat betekent: 14 jaar langer de tijd
om te genieten van het leven, van je familie, je kinderen en je vrienden.
Het onderzoek vond plaats in Groot-Brittannië, in de periode 1993-2007, onder 20.000
personen tussen de 45 en 79 jaar. De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat
deelnemers die er een gezonde leefstijl op na hielden (gezond eten met voldoende
groenten en fruit, voldoende beweging, niet roken, matig met alcohol) gemiddeld 14
jaar langer leefden dan de personen die dat niet deden, voornamelijk door minder
hart- en vaatziekten. Wie geen enkele richtlijn voor een gezonder leven volgde, had

Eén van de meest effectieve
manieren om er snel mooier en
jonger uit te zien, is de rode
E-nummers te vermijden.
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vijf keer zo veel kans om een hartaanval te krijgen als wie ze alle vier volgde. Ook de
kans op kanker was beduidend kleiner bij deelnemers met een gezonde leefstijl. Hoe
minder ‘regels’ werden nageleefd, hoe groter de kans was om tijdens het onderzoek te
sterven.

Niet leuk…?!
Als ik een presentatie geef in het land over de ‘vijf basics’ voor fysieke vitaliteit, dan
krijg ik vaak te horen: “Ja lekker, niet meer roken, niet veel drinken, vroeg naar bed,
gezond eten met veel worteltjes en zo, dat is toch helemaal niet leuk. De groeten, ik
leef maar één keer!” Hmmm. Weet je wat écht niet leuk is? Op je vijftigste een beroerte krijgen en voor de helft verlamd raken, of een beenamputatie moeten ondergaan of
blind worden omdat je diabetes hebt in een vergevorderd stadium. Of impotent raken
door roken en overgewicht. Niet kunnen slapen en op den duur dodelijk vermoeid
raken, vanwege het actiehormoon adrenaline in je lijf, van de stress die je er niet ‘uitgesport’ hebt. Dat je niet meer op een natuurlijke wijze tot rust kunt komen en alleen
nog maar kunt ontspannen als je een halve liter drank achteroverslaat – en je zelf dus
langzaam maar zeker het graf in drinkt: dát is pas echt niet leuk. Je hebt niet alles in
eigen hand, maar je kunt wel preventief zuinig zijn op je gezondheid en je kansen op
onnodig ziek worden kleiner maken.

Vind je de 5 ‘BRAVO-basics’ wél moeilijk? Zoek dan begeleiding! Je bent het waard
om te voorkomen dat je ziek wordt. Je leven is te kostbaar om er niet van te genieten
of het te verspillen!
Voor meer informatie:
Over voldoende bewegen, kijk op: www.gezondenweldoen.nl/beweging
Over niet roken, kijk op: www.gezondenweldoen.nl/copdtest
Over matig met alcohol kijk op: www.gezondenweldoen.nl/drinktest
Over gezonde voeding kijk op: www.gezondenweldoen.nl/je-lichaam-natuurlijk-inbalans
Over voldoende ontspanning kijk op: www.gezondenweldoen.nl/stresstest

Je leeft hier op aarde maar één
keer. Juist daarom zou je goed
voor jezelf moeten zorgen.
Niet moeilijk!
De vijf basics zijn niet moeilijk. Het zijn de BRAVO-factoren van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen: de B van voldoende Bewegen (elke dag minimaal een
halfuur matig tot intensief), de R van niet Roken, de A van matig met Alcohol, de V van
gezonde Voeding en de O van Ontspanning. Wat alcohol betreft: een veilige richtlijn
voor mannen is maximaal 2 glazen per dag, voor vrouwen één glas per dag, en zowel
mannen als vrouwen minimaal 2 dagen per week alcoholvrij.

18

Jonger, fitter, slanker

De 12 succesfactoren voor een gezond leven

19

Succesfactor 4
Besteed aandacht
aan je geestelijk welzijn
Je kunt je lichamelijk welzijn niet los zien van je geestelijk of mentale welzijn. Lichaam
en geest zijn met elkaar verbonden, een prachtige schepping, waarover tot in het
kleinste detail is nagedacht.

Energievreters en energiegevers
Wat heb je eraan als je uiterlijk op het eerste gezicht ‘in orde’ is met bijvoorbeeld de
‘juiste’ kledingmaat, het juiste kapsel en de juiste merkkleding – maar als het tussen
je oren of in je hart niet goed zit? Hoeveel energie gaat er niet verloren als je verdriet
hebt, als je vaak boos bent, wrok koestert of voortdurend ontevreden bent? Negatieve
emoties zijn grote energievreters!
Positieve emoties zoals blijdschap en dankbaarheid geven juist kracht, het zijn energiegévers. De grootste positieve energiebronnen op aarde zijn liefde en vergevingsgezindheid. Zoek die bronnen op en put daaruit.

Dankbaarheid
Een andere grote positieve kracht is dankbaarheid. In een dankbaar hart is geen
plaats voor angst of stress. Van weinig dingen krijg je zó snel een goed gevoel als van
dankbaarheid. Het is de moeite waard jezelf te trainen in dankbaarheid, want je goed
voelen, dat willen we toch allemaal?

3 gezonde tips voor een goed gevoel
Er zijn veel manieren om ‘een goed gevoel’ te krijgen, maar niet alle manieren werken op den duur in je voordeel. Deze drie tips wél – en nog snel ook! Ze hebben
nóg een goed effect: je gezondheid vaart er wel bij.
1.
2.
3.
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Doe elke dag iets aardigs of iets goeds voor iemand anders. Doe het bij voorkeur anoniem of onverwacht.
Maak een lijst van alle dingen waarvoor je dankbaar bent en voeg elke dag
iets nieuws aan je lijst toe.
Ga iedere dag een halfuurtje bewegen of lekker sporten!
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Spirituele zoektocht

Tip: Gezond & Weldadig

Wat ik met bovenstaande informatie wil zeggen is dat het belangrijk is om op zoek te
gaan naar dingen in het leven die er écht toe doen. Vaak is dit uiteindelijk een spirituele zoektocht. Ik geloof dat mensen geen product zijn van een toevallig evolutieproces,
maar dat zij kostbare scheppingen zijn van een liefdevolle God. Daarom heb ik voor
mijn geestelijk welzijn gekozen voor een Bijbels geïnspireerd fundament.
Wil je hier meer over weten, kijk dan op: www.gezondenweldoen.nl/spiritueel

Teksten in de Bijbel zijn volgens mij niet bedoeld om ‘anderen mee om de oren te
slaan’. Ik denk dat ze ‘weldadig’ zijn voor je ziel, geest en lichaam als je ze voor waar
kunt aannemen in je hart. Het door de Bijbel geïnspireerde dagboek Gezond & Weldadig biedt 24 weken lang praktische tips
voor meer vitaliteit voor ziel, geest en lichaam. Het is geschreven
speciaal voor vrouwen die willen weten wat de Bijbel zegt over
levenskracht. Oplossingen vanuit het hart staan centraal.
Stap voor stap leer je hoe je gewoontes die je levenskracht ondermijnen, kunt afleren en hoe je nieuwe doelen kunt stellen. Zo
ontwikkel je een levensstijl die je niet alleen lichamelijk maar ook
geestelijk fit houdt!
Om te bestellen, ga naar www.gezondenweldoen.nl/boeken

Geestelijk fundament
Met name de woorden van de Here Jezus, over op welk geestelijk fundament je je
levenshuis kunt bouwen als je ‘overeind’ wilt blijven in de stormen van het leven, vind
ik inspirerend. Je vindt ze in Matteus 7.

Dr. Arons experiment met de liefde
Als ik zeg dat lichaam en geest met elkaar verbonden zijn, is daar niks ‘zweverigs’
aan. Er zijn wetenschappelijke experimenten gedaan die deze verbondenheid
aantonen, onder meer door prof. dr. Arthur Aron van de
faculteit Psychologie van een universiteit in New York.
Dr. Aron heeft 30 jaar lang ‘de liefde’ wetenschappelijk bestudeerd. Hij publiceerde in oktober 2010 in de
Stanford Medicine een interessant artikel waaruit blijkt
dat de geestelijke kracht liefde méétbaar aanwezig is in
het menselijk lichaam en effect heeft op ons lichaam. Het
blijkt dat gebieden in de hersenen die geactiveerd worden
bij intense gevoelens van liefde dezelfde gebieden zijn als
die geactiveerd worden bij het gebruik van drugs en pijnstillers.
“Als we aan onze geliefden denken is er een intense activiteit in het
gedeelte van de hersenen dat gevoelig is voor beloning. Datzelfde
gebied licht op in testen als je cocaïne neemt of als je denkt aan het winnen van
de loterij”, aldus dr. Aron.
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Succesfactor 5
Kies voor een geleidelijke aanpak
van overgewicht
Iemand die in hongerstaking gaat, of een zwaar dieet gaat volgen, kan dat gemiddeld tussen de 42 en 79 dagen volhouden en verliest dan gemiddeld 10 kilogram er
maand. Lijkt je dat wel wat, een crashdieet om 10 kilo af te vallen in één maand? Vergeet het! Op dieet gaan is het paard achter de wagen spannen! Na ieder tijdelijk dieet
kom je eens zo hard weer aan als je begint met weer ‘gewoon’ eten.
De methode in ‘Jonger, fitter, slanker’ is een stuk slimmer, gezonder en op den duur
veel effectiever. De 12 succesfactoren gaan namelijk over een blijvende leefstijlverandering!

Nadelen crashdiëten
Een crashdieet heeft twee grote nadelen. Je verliest spiermassa, waardoor je op de
lange termijn minder energie gebruikt. Als je stopt met het crashdieet vliegen de kilo’s
er weer aan en ben je slachtoffer van het befaamde jojo-effect. Van diëten word je op
den duur écht alleen maar dikker.
Kies voor geleidelijk maar blijvend gewichtsverlies: als je erin slaagt om 5 tot 10% van
je huidige gewicht op jaarbasis kwijt te raken, ben je veel beter bezig. Overtollig vet
afvallen gaat nou eenmaal langzaam. 10 kilogram overtollig lichaamsvet kwijt raken
lukt niet – op een veilige en blijvende manier – binnen 3 weken. Je bierbuik en die
lovehandles op je heupen heb je toch ook niet in 3 weken gekregen?
Op een verantwoorde manier blijvend op je streefgewicht komen, kan het beste met
een snelheid van 250 tot 500 gram overtollig lichaamsvet per week. Stel, je weegt
100 kg en je gezonde streefgewicht is 90 kg. Dat betekent dat je 10 kg vet kwijt moet,
10% van je huidige gewicht. Neem daar dus gerust 10 tot 12 maanden de tijd voor. Je
lichaam krijgt de kans in balans te komen en kan het behaalde resultaat vasthouden!
Ga je sneller afvallen, dan slinkt ook je (vetvrije) spiermassa. En spieren zijn nou net de
grootste calorieverbruikers in je lichaam. Die wil je dus juist niet kwijt!

Op dieet gaan is het paard
achter de wagen spannen.
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Succesfactor 6
Reduceer stress
Te veel stress is een grote energieverslinder, die je moe maakt, je immuunsysteem
ondermijnt (je vatbaarder maakt voor allerlei ziekten, ook ernstige) en je er ouder laat
uitzien dan je bent. Te veel stress in je lijf kan ook zorgen voor een hoge bloeddruk,
stijve spieren, maagpijn, hoofdpijn, hartklachten, etc. Het is dus écht de moeite waard
om kritisch te kijken hoe je onnodige stress uit je leven kunt bannen en hoe je je weerstand kunt vergroten zodat de stress er minder inhakt!

Gezond eten en toch dik blijven?
Stress kan een echte dikmaker zijn. Sommige mensen vallen ervan af, maar de
meeste mensen komen ervan aan. Je kunt zelfs gezond eten en tóch te dik blijven.
Dat is heel frustrerend. Vaak is er stress in het spel. Andere factoren voor overgewicht kunnen zijn: onvoldoende beweging, rode E-nummers in de voeding en het
gebruik van bepaalde medicijnen zoals de pil en bepaalde antidepressiva.
Stress ontregelt je hormoonhuishouding. Als je stress ervaart dan maakt je lichaam
het hormoon adrenaline aan, om te kunnen ‘vluchten’ of ‘vechten’. Als je echter
níét in beweging komt, dan ziet je lichaam zich genoodzaakt deze adrenaline met
behulp van een ander hormoon, cortisol, te ‘neutraliseren’. Cortisol bevordert
echter óók de opslag van vet in je lichaam. Het is daarom beter om je lichaam
een handje te helpen en de dagelijkse stress uit je lichaam te pompen met – heel
simpel – lichaamsbeweging. Dat is sowieso goed voor je.

Met voldoende beweging
pomp je als het ware
de negatieve gevolgen van te
veel stress weer uit je lijf.
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Wat doet adrenaline eigenlijk met je?
Door stress raakt het zenuwstelsel verhoogd actief. Je lichaam produceert het ‘actiehormoon’ adrenaline en staat als het ware continu op scherp. Adrenaline zorgt ervoor
dat je hart sneller en krachtiger gaat pompen. Sporten leidt tot een betere bloedcirculatie, maar bij aanhoudende stress zónder lichamelijke ontlading kun je hartkloppingen
en andere lichamelijke narigheden krijgen. Daarom is het belangrijk dat je ervoor zorgt
dat je lichaam ook daadwerkelijk in actie komt. Als je door je werk (of door omstandigheden thuis) met aanhoudende stress te maken hebt, is het van groot belang om
voldoende te bewegen! Met voldoende beweging pomp je als het ware de negatieve
gevolgen van te veel stress weer uit je lijf.

Succesfactor 7
Lach!
Een boek met sleutels voor lichamelijke en geestelijke fitheid is niet compleet zonder
aandacht voor blijdschap. Verdriet en depressies putten je uit, maar een blij hart geeft
je nieuwe energie. Blijdschap is, net als tevredenheid, dankbaarheid en vergevingsgezindheid, een sterke, opbeurende kracht voor je geest. Blijdschap uit zich onder meer
in lachen. Niet voor niets zeggen we: lachen is gezond!

Tip: Check je stress
Wil je weten wat stress met je doet en in welke mate stress jouw gezondheid bedreigt,
overweeg dan de aanschaf van de StressChecker van Gezond & Weldoen. De StressChecker is een apparaatje met software voor een test van
3 minuten. Je kunt het voor meerdere personen in je gezin
of vriendenkring gebruiken.
De StressChecker geeft een individuele indicatie van bewust en onbewust opgebouwde stress op basis van hartritmevariatie en de normale hartslag, een wetenschappelijk
onderbouwde methode om stress in het lichaam te meten.
Ook kun je aan de hand van de StressChecker leren welke
vormen van ontspanning het best voor jou werken. Sporters kunnen aan de hand van de StressChecker zien welke perioden het beste zijn om
te trainen en/of te herstellen.
Voor meer informatie, kijk op www.gezondenweldoen.nl/stresstest
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Een kind lacht gemiddeld driehonderd tot vierhonderd keer per dag, volwassenen nog
maar tien tot vijftien keer. En inderdaad: het leven is niet altijd rozengeur en maneschijn. Maar waarom zou je niet elke dag een flinke dosis humor aan je leven toevoegen? Het relativeert, ontspant, geeft je energie en je kunt er de dagelijkse beslommeringen beter mee aan.

Lachen ontspant…
Hoe dan ook, lachen voelt goed. Mensen met wie je kunt lachen, daar heb je ‘iets’
mee. Het is ook heel gezond en wijs om zo nu en dan om jezelf te lachen.
Lachen is goed voor je. Het verhoogt het zuurstofgehalte in het bloed, stimuleert de
bloedsomloop en is een krachtige spierontspanner. Bovendien zorgt het ervoor dat het
centrale zenuwstelsel endorfine afscheidt, een hormoon met pijnstillende eigenschappen dat de effecten van te veel adrenaline en cortisol als gevolg van stress tegengaat.
De effecten van lachen hebben fysiologisch gezien veel overeenkomsten met de
effecten van voldoende bewegen! Studies van psycho-neuro-immunologen hebben
aangetoond dat negatieve emoties zoals angst, depressie en woede het immuunsysteem verzwakken, waardoor we minder afweer hebben tegen infecties en langzamer
herstellen als we ziek zijn.

Succesfactor 8
Begin geleidelijk met
meer bewegen en sporten
Veel mensen die willen afvallen, weten best wel dat méér bewegen ervoor zorgt dat je
sneller overtollige kilo’s kwijtraakt. Toch blijkt het in de praktijk moeilijk te zijn het roer
om te gooien van ongezond en inactief naar gezond en actief. Je kunt daarom beter
langzaam maar zeker meer beweging in je leefstijl inbouwen.
Begin met wandelen, elke dag een halfuur. Als die basis er is, kun je uitbouwen naar
1 of 2 keer per week sporten, een uur of anderhalf uur intensief bewegen en flink
zweten.

Dr. Lee S. Berk van de Universiteit van Loma Linda (Californië) en andere onderzoekers hebben bewezen dat lachen het aantal antistoffen tegen virussen en bacteriën
vergroot. Ook vermindert het een te hoge bloeddruk en geeft het bescherming tegen
hartproblemen. Andere experimenten hebben aangetoond dat een lachsessie de
bloeddruk na tien minuten flink doet dalen. Lachen stimuleert de bloedsomloop en
verhoogt de zuurstoftoevoer naar de hartspier, wat het risico van klontervorming doet
dalen.

Blijdschap is (...) een sterke,
opbeurende kracht voor je geest.
Lachen is niet alleen goed voor je lichaam, maar ook voor je geest. Verlegen mensen die leren om meer te lachen, kunnen er meer zelfvertrouwen door krijgen en hun
schuchterheid overwinnen. Charlie Chaplin heeft ooit gezegd: “Een lach is de kortste
weg tussen twee mensen.” Lachen schept een gevoel van verbondenheid en zorgt
ervoor dat je je meer openstelt voor de anderen.
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Richtlijn voor voldoende beweging
Om gezond te blijven hebben volwassenen minimaal 5 x per week minimaal 30 minuten matige tot
intensieve beweging nodig, bij voorkeur in combinatie met 2 per week intensievere sportbeoefening.
Kinderen hebben minimaal 1 uur (!) per dag flinke
beweging nodig.
Het belangrijkste is dat je een sport of bewegingsvorm kiest die bij je past, die je leuk vindt om te
doen. Want dan houd je het je leven lang vol en daar
gaat het om!

Tip: meer weten over sport en beweging?
Kijk op www.gezondenweldoen.nl/beweging
Hier kun je ook het gratis hardloopschema downloaden!

Healthcheck
Niet iedereen kan ‘zomaar beginnen met sporten’. Een halfuurtje matig tot
intensief bewegen per dag mag geen probleem opleveren, maar als je écht gaat
sporten, moet je een afspraak maken met een arts (of een sportarts) als je:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lang niet aan sport hebt gedaan
ouder dan 40 jaar bent
een fors overgewicht hebt
een chronische ziekte hebt of medicijnen gebruikt
een hart- of longziekte hebt
een hoge bloeddruk hebt
gewrichtsklachten hebt
medicijnen gebruikt
zwanger bent.

Kijk op www.sportzorg.nl voor een individueel advies en voor adressen voor een
keuring bij je in de buurt. Ook betere fitness- en healthcentra verzorgen healthchecks en geven advies op maat.

Begin met wandelen, elke dag een
halfuur. Als die basis er is, kun je
uitbouwen naar 1 of 2 keer per week
sporten, een uur of anderhalf uur
intensief bewegen en flink zweten.
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Succesfactor 9
Ga aan krachttraining doen

Kies voor kwaliteit
Bij een goed fitnesscentrum kun je in relatief korte tijd doelgericht werken aan
verbetering van je conditie en je kracht.

Mét krachttraining boek je naar verhouding sneller en betere resultaten dan zonder, als je je
figuur wilt verbeteren en/of wilt afvallen. Met
‘snel’ bedoel ik enkele maanden, niet enkele
weken. Als je dat wilt, ga dan 1 of liever zelfs
2 keer per week aan krachttraining doen
bij een goed fitnesscentrum. Of thuis, dat
kan natuurlijk ook. Drie kwartier inclusief
warming-up is vaak al voldoende voor
mooie resultaten. Je valt sneller af, je figuur wordt mooier en je komt strakker
in je vel te zitten.
Hoe werkt krachttraining om af te
vallen? Meer spieren betekent
een snellere verbranding van
calorieën in rust. Spieren zijn
interne vetverbranders. Hoe
meer spiermassa je lichaam
moet onderhouden, hoe
meer calorieën je verbruikt.
Let op: je ziet die toegenomen spiermassa na
verloop van tijd terug in
de vorm van extra kilo’s
op de weegschaal, maar
het gaat om gezonde,
vetvrije massa. De
weegschaal kan meer
kilo’s aangeven, terwijl je
kledingmaat één of meer
maten kleiner wordt!
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Als fitness bij je past, neem dan de tijd om een goed fitnesscentrum te vinden. Een
sportmedisch centrum of een goed fitnesscentrum is aangesloten bij een degelijke
vakvereniging (bijvoorbeeld de overkoepelende brancheorganisatie Fit!Vak of de
Vereniging Exclusieve Sportcentra VES) die de kwaliteit bewaakt.
Je herkent dergelijke centra aan gediplomeerde medewerkers en een professionele intakeprocedure. Kijk hoe druk het is, vooral ’s avonds. Is er voldoende ruimte
in de zalen? Zijn er speciale lessen voor beginners? Is er voortdurend professionele
begeleiding in de fitnessruimte? Is er kinderopvang? Zijn de kleedkamers ruim en
schoon? Wat zijn de voorwaarden van een kort- of langlopend abonnement? Maak
een afspraak voor een proeftraining en vergelijk niet alleen prijzen maar ook de
kwaliteit.
Voor een erkend fitnesscentrum bij jou in de buurt,
kijk op www.ves.nl en www.fitvak.com.

Spieren zijn
interne vetverbranders.
Hoe meer spiermassa je lichaam
moet onderhouden, hoe meer
calorieën je verbruikt.
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Succesfactor 10
Slaap voldoende
Voor je lichamelijk en geestelijk welzijn is het enorm belangrijk om voldoende uitgerust
te zijn. Voldoende slaap wil zeggen dat je ’s morgens uitgerust wakker wordt. ’s Nachts
herstellen lichaam en geest, als het goed is. Een goede nachtrust is goud waard! Als je
moe bent, ben je minder goed bestand tegen ‘verleidingen’ en kom je al snel in een
neerwaartse spiraal terecht. Het hele leven voelt veel zwaarder dan het eigenlijk is, als
je steeds maar moe bent. Als je uitgerust bent, voel je je sterker en gelukkiger en kun
je overdag veel makkelijker keuzes maken die goed voor je zijn. Dan kom je in een
opwaartse spiraal terecht!

Slaap je slank!
Als je te weinig slaapt en je voegt per etmaal één uur aan je nachtrust toe, dan
kan het vetpercentage in je lichaam met procenten zakken. Onderzoekers van de
Universiteit van Bristol kwamen tot een berekening van bijna 3% op basis van een
analyse van de gegevens van dertig gezonde Griekse vrouwen tussen de dertig en
de zestig jaar, aldus www.psycholoog.net. De afname van het vetpercentage blijkt
alleen te gelden voor mensen die structureel te kort slapen. Volgens de onderzoeker leidt slaaptekort tot een stijging van het gehalte ghreline in het bloed , en dat
dat een hongergevoel geeft. Slaaptekort remt de afgifte van het hongerremmende
hormoon leptine.
Met andere woorden: voldoende slaap brengt de normale hormonale processen in
je lichaam in balans.

Voldoende slaap
brengt de normale hormonale
processen in je lichaam in balans.
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Succesfactor 11
Neem extra vitamines en mineralen
Gezonde, rode-E-nummervrije voeding is een van de grootste succesfactoren om
slanker en fitter te worden en er jonger uit te zien dan je bent. Op het gebied van voeding kun je jezelf nóg een dienst bewijzen en dat is: je gezondheid ondersteunen met
goede voedingssupplementen.
De Europese Commissie heeft fabrikanten onlangs verboden om op de verpakkingen
van voedingssupplementen aan te geven wat supplementen voor je kunnen doen.
Daarom is het belangrijk om je zelf te verdiepen in het nut ervan. Ik help je op weg
met de volgende informatie.

Wie heeft vitaminepillen nodig?
Het Voedingscentrum en ook veel traditioneel denkende diëtisten adviseren: gezonde
voeding is voldoende, supplementen zijn niet nodig. Helaas komt onze voeding niet
meer uit het paradijs. Deskundigen (ook het Voedingscentrum zelf) adviseren aanvullende supplementen ‘alleen voor risicogroepen’.
Personen die volgens officiële instanties voor aanvullende vitamine- en mineralensupplementen in aanmerking komen zijn personen:
• met veel stress
• die roken
• die te veel alcohol drinken
• die zwanger zijn
• die ouder zijn dan 45
• die herstellend zijn na ziekte
• die niet dagelijks uitgebalanceerd en gezond eten.(*)
(*) Bron: o.a. Gezondheidsraad, Europese Voedsel- en Warenautoriteit.

Nagenoeg iedereen in de rijke
westerse wereld heeft hoogwaardige
supplementen nodig!

Over medicijnen
Volgens orthomoleculair geschoolde deskundigen en artsen uit de groep cellulaire
geneeskunde horen óók mensen die bepaalde medicijnen gebruiken tot de risicogroep. Ook zij lopen risico op tekorten aan vitamines en mineralen. Om welke medicijnen gaat het? De anticonceptiepil en bepaalde antidepressiva, om maar eens twee
voorbeelden te noemen.

Lees je slim
Verdiep je in dit onderwerpen, zorg dat je niet onwetend blijft. Lees je slim! Aanraders
over het nut van vitamines en de bijwerkingen van medicijnen zijn o.a. het boek Gezond & Weldadig, bewust leven in 24 weken (pag. 192). Of bestel Het Gouden Boekje
voor de gezondheid van dr. G. Schuitemaker. Een andere ‘must’ is het boek Censuur,
wat u niet mag weten over uw gezondheid van de Hongaarse arts en klokkenluider
Gabor Lenkei. De boeken zijn onder meer verkrijgbaar via de webshop van Gezond &
Weldoen (www.gezondenweldoen.nl/boeken).
Kortom: laat je niks wijsmaken, nagenoeg iedereen in de rijke westerse wereld heeft
hoogwaardige supplementen nodig! Koop geen goedkope synthetische pillen: die zijn
onvoldoende hoog gedoseerd en worden meestal niet goed door het lichaam opgenomen. Kies voor kwaliteit. Kijk ondermeer op www.gezondenweldoen.nl/vitaminesen-mineralen
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Zes belangrijke beautysupplementen
Een gezonde leefstijl zorgt voor een heerlijk fit gevoel en draagt bij aan een stralend uiterlijk. Een gezonde leefstijl is het fundament. Supplementen kunnen vervolgens iets extra voor je doen, ook voor je uiterlijke beauty. Deze zes zijn belangrijk:
Een goede multivitamine
Een goede ‘multi’ is nodig als
basissuppletie (samen met vitamine
C) omdat het alle vitamines en
mineralen in een juiste verhouding
bevat. Vooral voor mineralen is dit
heel belangrijk.
Vitamine C
Het lijkt een open deur, maar vitamine C is een van de belangrijkste
vitamines voor enorm veel processen: het bevordert de wondheling,
versterkt de weerstand, verstevigt
het bindweefsel en is werkzaam als
antioxidant (neutraliseert schadelijke vrije radicalen die het lichaam
zijn binnengedrongen). Gebruik
minimaal 2000 (tweeduizend!) mg
per dag.
Omega 3
Extra Omega 3 (met Alfa Linoleenzuur en EPA en DHA) is belangrijk
om in te nemen. Hieruit worden
namelijk prostaglandines gevormd.
Dit zijn een soort hormoonachtige
stoffen die veel processen beïnvloeden. Ze hebben een positieve
invloed op hart- en vaatziekten en
zijn goed voor de hersenfuncties.
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Hyaluronzuur
Hyaluronzuur is een stof die nodig
is om onder meer collageen te kunnen aanmaken. Gebruik dit liefst in
combinatie met vitamine C.
Zink
Acne gaat vaak samen met
verlaagde serumwaarden. Zink
versterkt het immuunsysteem en
is als zodanig ook in te zetten bij
het voorkomen van een koortslip
(ook L-Lysine en vitamine C helpen
hiertegen).
Astaxanthine
Astaxanthine is een carotenoïde
en supersterke antioxidant, die
de weerstand verhoogt, ontstekingremmend werkt en beschermt
tegen de schadelijke gevolgen van
uv-straling.

Bron: Spa & Beauty, september 2012,
met dank aan Irma Hulscher van
Hulscher Cosmetics.
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Succesfactor 12
Doe het niet alleen,
sámen is veel leuker!
We zijn aangekomen bij de 12e en laatste belangrijke succesfactor voor een slanker,
fitter en gezonder leven met als bonus een uiterlijk dat mensen laat raden naar je
echte leeftijd!
Samenvattend zijn tot nu aan de orde gekomen:
1. Eet gezond en regelmatig.
2. Kies voor voeding zonder rode E-nummers.
3. Pas de BRAVO-factoren toe om je lichamelijk fit te voelen.
4. Besteed aandacht aan je geestelijk welzijn.
5. Kies voor een geleidelijke aanpak van overgewicht
6. Reduceer stress.
7. Lach!
8. Begin geleidelijk met meer bewegen en sporten.
9. Ga aan krachttraining doen.
10. Slaap voldoende.
11. Kies voor nuttige (beauty-)supplementen.

De 12e succesfactor voor een jonger, fitter en slanker leven is: probeer het niet alleen,
doe het samen! Deze sleutel voor succes is misschien wel de belangrijkste. Je hoeft
het niet alléén te doen, samen is veel leuker!
Toegegeven, je moet zélf een keus maken en zélf aan de slag met de methode in dit
boek, maar steun uit je omgeving is van groot belang. Je familie, vrienden, kennissen en collega’s kunnen je helpen met het bereiken van je doelen. Vráág hun steun en
begrip voor het feit dat jij kiest voor een andere, gezondere leefstijl. Omgekeerd kun
jij zelf nu ook andere mensen helpen om gezonder en fitter te worden en er – met de
tips in dit boek – beter uit te gaan zien.

Kies voor de steun van
Gezond & Weldoen
wellness met een missie
Voor sociale steun en inspiratie kun je ook lid worden van de landelijke Gezond &
Weldoen-community. Je krijgt dan onder andere regelmatig onze nieuwsbrief met
interessante weetjes op het gebied van geestelijke en lichamelijke vitaliteit.
Een lidmaatschap kost 9,95 euro per persoon tot het einde van het jaar. Met een
betaald lidmaatschap steun je goede doelen en kun je met hoge kortingen onze
producten en diensten kopen.
Voor meer informatie: kijk op www.gezondenweldoen.nl
of mail naar info@gezondenweldoen.nl.
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Disclaimer
© Copyrights
Niets van de inhoud van deze site mag zonder toestemming van de auteur en de
uitgever worden gereproduceerd en/of worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Op de teksten en de foto’s rusten wettelijk vastgelegde copyrights. Te allen tijde
dienen ook de oorspronkelijke bronnen gerespecteerd en vermeld te worden. Voor
meer informatie neem contact op met info@gezondenweldoen.nl.
Actuele informatie
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze
website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op onze website wordt regelmatig
aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en
zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
Aansprakelijkheid
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van
welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het
gebruik van onze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het
gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen
is.
Privacyverklaring
Je kunt onze website bezoeken zonder dat je ons meedeelt wie je bent en zonder dat
je daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. De mogelijkheid bestaat echter dat
wij voor specifieke doeleinden informatie van je nodig hebben, bijvoorbeeld naam en
adres. Wij streven ernaar je dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke
informatie via internet verzamelen.
Links naar andere sites
Onze website bevat links naar andere websites. De samensteller van deze site is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites of voor de privacybescherming op die websites.
De samensteller behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde met
onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.
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