
 



Hi topper! 

Wat goed dat je de stap gemaakt hebt! Dat je gekozen hebt om het heft in eigen 

handen te nemen en om samen met mij te gaan werken aan een gezondere versie 

van jezelf. Of je nu af wilt vallen, aan wilt komen of alleen een beter inzicht wil in wat 

een gezonde leefstijl nu inhoud. De eerste stap is de belangrijkste. Want vanaf nu zal 

alles anders zijn! 

Maar schrik niet, het is echt niet zo dat we jouw leven in één keer 180 graden om 

gaan gooien. Nee, we gaan het stap voor stap doen. In het tempo dat bij jou past en 

wat voor jou werkt. Anders gaat het nooit lukken. In ieder geval niet om het voor de 

rest van je leven vol te houden. Maar dat heb je misschien al wel gemerkt uit eerdere 

pogingen. En dat zal ook vast de reden zijn waardoor je bij mij terecht bent gekomen. 

Hoe dan ook, wij gaan dit samen doen!  

Voor dat we beginnen wil ik je eerst nog even mijn reis naar een gezondere leefstijl la-

ten lezen. Want ook bij mij ging het aanleren van een gezonde leefstijl niet van de 

een op de andere dag. Ik had er namelijk eerst een diagnose voor nodig die mijn le-

ven op zijn kop zette. Een diagnose die achteraf, bijna 7 jaar later, niet juist bleek te 

zijn. Je leest het in mijn verhaal! 



Mijn verhaal. 

Op mijn website heb je al kort gelezen waar mijn reis naar een gezondere leefstijl be-

gon. Hier wil ik nog een stukje dieper op in gaan, omdat het iets ingewikkelder in el-

kaar zit dan je tot nu toe hebt gelezen. Je kunt niet altijd aan de buitenkant zien of ie-

mand gezond is of niet. Daarnaast wil ik jou bewust maken dat een gezonde leefstijl 

niet alleen zit in wàt je eet.  

Verkeerde diagnose. 

In februari 2011 kreeg ik mijn eerste burn-out. Ik was toen net 26 jaar. Maar destijds 

kreeg ik aanvankelijk een andere diagnose, CVS, oftewel chronisch vermoeidheids-

syndroom. Op dat moment stortte mijn leven in. Ik ging echter niet bij de pakken neer 

zitten en na een periode van rust ben ik langzaamaan weer gestart met werken. Elke 

week mijn uren opbouwend, in een ander functie die minder stressvol zou zijn. En on-

dertussen strijdde ik nog steeds tegen de symptomen van wat ik dacht dat het was, 

CVS. Symtomen van CVS zijn o.a. concentratie- en/of geheugenproblemen,spier- 

zwakte, slapte of pijn zonder ontsteking, gewrichtsklachten zonder roodheid of zwel-

ling, hoofdpijn, griepachtige verschijnselen zoals keelpijn, duizeligheid en zo kan ik nog 

wel even doorgaan. Met veel vallen en op staan heb ik er 2 jaar over gedaan tot ik 

ongeveer op het zelfde niveau zat qua uren. Mijn beweegreden om ondanks mijn be-

perkingen zoveel mogelijk uren weer te werken was mijn inkomen. Want met een on-

zichtbare aandoening kom je amper (zeg maar gerust niet) aan wat voor aanvulling 

dan ook vanuit het UWV. En koppig dat ik was, wilde ik dat ook niet eens. Ik was dan 

misschien beperkt maar ik was niet gek! Mede dankzij allerlei therapieën, denk aan 

een psycholoog (ik moest natuurlijk gaan accepteren dat ik een chronische aandoe-

ning had), een fysiotherapeut (mijn fysieke belastbaarheid moest aangepakt worden) 

en vele gesprekken met bedrijfsartsen e.d. was ik uiteindelijk na 2 jaar reintegreren, 

“beter” verklaard. En kon ik weer, zo goed als, volle bak aan de gang. 

En zo ging ik ook weer een tijdje door, 1,5 jaar om precies te zijn. Tot mijn tweede burn-

out. Destijds dacht ik dat het natuurlijk een terugval was van mijn CVS. Ook in mijn an-

dere functie ervaarde ik veel stress en het werd me weer te veel. Wederom deed ik 

een stapje terug. Zowel ik als mijn werkgever wilden beide dat ik er wel zo snel moge-

lijk weer bovenop kwam. Ieder met andere beweegredenen uiteraard en daardoor 

ontstond er bij mij nog meer stress. Heb je wel eens nagedacht wat stress allemaal 

met je lichaam kan doen? Ik wist wel dat ik er verkrampt door kon raken en overver-

moeid. Nooit dacht ik na over de extra calorieën die je lichaam hiermee verbrand bij-

voorbeeld.  

In deze 3,5 jaar was ik inmiddels ook gezonder gaan eten. Nee, ik zeg het verkeerd. 

Dat deed ik al ongeveer een jaar voor ik voor de eerste keer instortte. Destijds at ik al-

leen gezonder, omdat ik wat wilde afvallen. Nu deed ik het omdat ik mij op alle vlak-

ken gezonder wilde voelen. Ik wilde nog steeds ook wel wat afvallen (het ging hier om 

2-3 kilo) en daarom haalde ik alles uit de kast om gezonder te eten en leven. Maar 

wat is dan gezond?  



Een app op mijn telefoon waar ik mijn gegevens op invulde vertelde me dat ik 1250 

kcal per dag moest eten om af te vallen. Ik ging ook meer sporten en ondanks dat ik 

mezelf nog steeds niet 100% (lees zelfs niet 80%) goed voelde, dacht ik wel dat ik ge-

zond bezig was.  

Als ik hoofdpijn had, me flauw voelde, wazig zag en allerlei ander vage klachten had, 

schoof ik het allemaal af op mijn CVS. Balend zat ik dan weer thuis. Werd ik dan echt 

nooit meer normaal? Wat was normaal? Heb ik me ooit echt “normaal” gevoeld? Ik 

wist het niet eens meer. 

Maar ik ging gewoon weer door. Geen dokter kwam er meer aan te pas. Wel liep ik 

inmiddels weer bij een psycholoog, want ik kon nog steeds niet helemaal accepteren 

dat ik beperkt was. CVS was nog steeds mijn grootste vijand, tegelijkertijd ik wilde door. 

Doorgaan met waar ik me in ieder geval iets beter bij voelde. Ondertussen groeide 

mijn interesse in gezonde voeding. En koken was mijn uitlaatklep. Ik begon een eigen 

blog waar ik mijn gezonde recepten deelde en er ging een hele wereld aan voeding 

en gezondheid voor me open.  

Op mijn werk ging het inmiddels weer redelijk. Ik was weer minder uren gaan werken 

weer op een andere afdeling terecht gekomen die wederom minder stressvol zou zijn. 

Deze keer vond ik het minder erg dat ik weer uren inleverde, want ik had nu een hele 

leuke hobby waar ik graag tijd in stak. En hoe meer mijn passie voor gezonde voeding 

groeide, des te nieuwsgieriger ik werd naar wat nu écht gezond was. Er zijn zoveel te-

genstrijdigheden te lezen over gezonde voeding. En ik voelde me nog steeds niet he-

lemaal “normaal”. Bovendien, eigenwijs als ik ben, streefde ik nog steeds naar een le-

ven zonder die stomme stempel. Inmiddels weet ik waarom ik zo’n moeite had met het 

accepteren van de diagnose. Ergens diep van binnen wist ik toen dat het niet klopte, 

maar ik ging niet op zoek naar wat de oorzaak voor mijn klachten dan wel was. Nee, ik 

ging op zoek naar een manier om er van af te komen. En het moest op te lossen zijn 

met gezonde voeding, daar was ik nog steeds van overtuigd! 

Inmiddels zat het wederom tegen op mijn werk. Als je anders bent dan anderen val je 

snel buiten de boot is mijn ervaring. Doordat ik minder werkte had ik meer tijd en ener-

gie voor dingen die ik leuk vond. Mijn blog. Daarnaast kon ik sommige dingen wel net 

als “normale” mensen, andere dingen ook weer niet. Dat was voor mijn collega’s niet 

te bevatten. Alles was natuurlijk te wijten aan mijn CVS, maar ook ik kon sommige din-

gen niet rijmen. Er ontstond een hele onprettige sfeer op de afdeling, welke nog meer 

stress opleverde. Hierdoor zat ik onderhand tegen een derde burn-out aan. Gelukkig 

liep ik nog altijd bij een psycholoog en kon ik deze keer op tijd aan de bel trekken. Sa-

men met mijn psycholoog besloot ik dat dit zo niet langer meer ging en ik koos ervoor 

om, na 10 jaar, weg te gaan bij mijn werkgever. Inmiddels was ik van die 10 jaar al-

weer ruim 5 jaar “ziek”.   

Wat mij uiteindelijk ook over de streep trok om deze keuze te maken was dat ik de tijd 

wilde hebben om een opleiding te doen. Iets met voeding, want ik was er hoe dan 

ook van overtuigd dat mijn genezing in de voeding zou liggen.  



Deze kans kon ik echt niet laten lopen! En natuurlijk was ik bang! De vragen die al die 

jaren in mijn hoofd spookten, die mij tegen hielden om iets anders te gaan doen, hiel-

den mij nog steeds bezig. Gaat mij dat wel lukken? Is het niet te veel voor mij? Kan ik 

dat wel aan met mijn CVS? Wat mij overtuigde om de stap nu te maken was dat ik in 

ieder geval recht had op een uitkering. Vanuit die situatie zou ik het rustiger aan kun-

nen doen. Ik waagde de sprong. En zo begon ik aan de opleiding tot gewichtsconsu-

lent.  

Uiteindelijk is dit de beste stap geweest die ik ooit heb gemaakt! Ik ben echt verliefd 

geworden op dit vak! Wat is er mooier dan van je hobby, je werk te maken? Niets, 

toch?  

Wat heeft mij nu genezen? Dat zit hem niet in wat ik heb geleerd heb over wat ik wel 

of niet moet eten. Nee, tijdens een van de lessen kwam ik namelijk tot een schrik-

barende ontdekking. Ik, die dacht dat ze zo gezond bezig was met haar gezonde re-

cepten e.d., bleek helemaal niet zo gezond bezig te zijn! 

Blijkbaar was ik mezelf al jaren (lees; nog voordat ik in februari 2011 instortte) aan het 

ondervoeden. Toen doormiddel van het Weightcare dieet, waarbij je slecht 800 kcal 

per dag binnen krijgt. Daarvoor met allerlei andere diëten nog. Vandaag de dag sla ik 

stijl achterover hiervan en snap ik wel waarom ik destijds instortte! Die ondervoeding 

was natuurlijk niet het enige wat mij deed instorten, destijds had ik veel stress op het 

werk en mijn thuissituatie was ook alles behalve gezellig. Dit alles bij elkaar maakte dat 

ik jaren lang op slechts de helft van de calorieën teerde dan wat ik per dag nodig 

had! En dan heb ik het nog niet eens over het vitaminen- en mineralentekort. Geen 

wonder dat mijn lichaam me aan alle kanten in de steek liet!  

En in al die jaren heeft er nooit één van de professionals die ik gezien heb gevraagd 

naar mijn eet-en leefstijl! En ja, ik zag er verder misschien “normaal” uit. Ik was niet te 

dik, ik was niet te dun. Hooguit wat bleek van de vermoeidheid. Maar je begrijpt nu 

hoop ik wel mijn punt. Hoe belangrijk het wel niet is om goed te weten wat echt ge-

zonde voeding en een gezonde leefstijl is. En dan kun je dus nog zoveel gezonde pro-

ducten eten, als je hier te weinig van eet, dan ben je alsnog ongezond bezig.  

Vanaf dat moment wist ik wat me te doen stond. Ik ging voor mezelf aan de slag met 

berekeningen en ging méér eten. Ik werd mijn eigen proefpersoon. En wat denk je? Ik 

begon mezelf steeds beter te voelen. Steeds fitter, steeds meer gefocust, steeds ge-

zonder. En inmiddels heb ik nergens meer last van! Natuurlijk ben ik nog wel eens over-

vermoeid, heb ik ergens last van, maar in 99% van die gevallen komt dit dan doordat 

ik mezelf overbelast (ik heb soms een beetje het idee dat ik wat in te halen heb) of 

omdat ik vergeten ben op tijd te eten. Tegenwoordig merk ik het meteen als ik te wei-

nig gegeten heb. Dan wordt ik moe en chagrijnig, krijg ik hoofdpijn, word ik licht in mijn 

hoofd, raak ik mijn focus kwijt enzovoorts. Allerlei klachten die ik voorheen aan mijn 

CVS verweet en die alles te maken hebben met voeding. 

 



Inmiddels ga je mij dus nooit meer horen zeggen dat ik CVS heb, of welke beperking 

dan ook. De enige beperking die ik al die jaren heb gehad, is dat ik onvoldoende wist 

over gezonde voeding en een gezonde leefstijl. En dat is niet alleen mijn beperking, 

ook van al die, zogenaamde, professionals die ik in al die jaren gesproken heb.  

SLIM GEZOND 

Wat een verhaal hè? En ik heb het nog wel zo kort mogelijk geprobeerd te houden. Ik 

vind het belangrijk om dit openhartig met je te delen, zodat je begrijpt wat mijn punt is. 

Alles valt of staat met gezonde voeding, een gezonde leefstijl en bovenal de juiste 

kennis hiervan! Aan de buitenkant alleen kun je het niet altijd aflezen of iemand ge-

zond is of niet. En door goed naar je lichaam te luisteren kun je er al achter komen of je 

misschien helemaal niet zo gezond bezig bent als je misschien denkt. Kijk altijd eerst 

naar je voedingspatroon als je vage klachten hebt voordat je denkt dat je een of an-

dere ziekte of aandoening hebt. Een huisarts zal dit helaas niet snel doen. Uitzonderin-

gen daar gelaten natuurlijk. 

En mijn passie is om jou hier wegwijs in te maken. Niet doormiddel van rare of gekke 

producten. Nee, gewoon met normale producten, die we allemaal kennen. Je wordt 

echt niet slanker of gezonder van een goji bes of hennepzaadje. Je wordt gezond 

door op een juiste manier met gezonde voeding én beweging om te gaan. En dat is 

echt geen hogere wiskunde. Ja, er zitten wel wat berekeningen aan vast, die laat je 

lekker aan mij over. Met een simpele boterham met kaas kom je er ook. Je moet al-

leen weten welke boterham en welke kaas een betere keuze is. En als ik je daarbij 

mag helpen dan gaat het jou ook lukken, lukken om Slim Gezond te worden! 



Mijn adviezen 

 



Altijd persoonlijk en op maat gemaakt advies 

Mijn adviezen zijn o.a. gebaseerd op de schijf van vijf van het voedingscentrum, de Puur Ge-

zond piramide en mijn eigen inzichten en ervaringen. Ook ik leer nog dagelijks bij over voe-

ding en wat het allemaal met je doet en het kan dus altijd zijn dat ik mijn visie hierdoor wat bij 

stuur. En omdat ieder mens uniek is, is elk advies dus ook uniek. Wat voor de een werkt hoeft 

niet ook voor jou te werken en andersom. Daarom kijken we altijd samen naar wat werkt voor 

jou. 

Ondanks dat ik zelf geen vlees meer eet verwacht ik niet dat jij dit ook gaat doen. Mijn over-

wegingen om geen vlees meer te eten hoeven namelijk niet die van jou te zijn. Wel sluit ik me 

aan bij de adviezen van het voedingscentrum en die zijn om meer plantaardig te eten en 

minder vlees. En dat is voor iedereen beter. Voor jezelf, maar zeker ook voor de dieren en het 

milieu. De adviezen van het voedingscentrum zijn een hele goede manier om te beginnen 

met een gezonde(re) leefstijl. Maar ik ben ervan overtuigd dat het nog een stapje beter kan. 

Maar dat stapje kan voor jou misschien nog net te veel of te ver zijn en daarom baseer ik mijn 

basisadviezen op die van de schijf van vijf.  

Daarnaast kijk ik altijd naar wie ik tegenover me heb zitten en pas ik daar mijn advies verder 

op aan. Kom jij bijvoorbeeld al aan de minimale aanbevolen hoeveelheid groenten per dag? 

Dan gaan we een stapje verder. Heb je nog moeite om aan die 250 gram groenten per dag 

te komen, dan focussen we ons eerst daar op. Wil je afvallen, dan leggen we koolhydratenin-

name onder de loop. Heb je moeite met voldoende te variëren? Dan leggen we eerst de na-

druk daarop. Zo kom ik dus altijd met een passend advies voor jouw situatie. En passen we het 

samen aan waar nodig en binnen jouw mogelijkheden. 

 

Wat is de schijf van vijf? 

 

De Schijf van Vijf is een wetenschappe-

lijk onderbouwd voorlichtingsmodel dat 

laat zien wat de essentie van gezond 

eten is. De Schijf van Vijf biedt een opti-

male combinatie van producten die ge-

zondheidswinst opleveren en die zorgen 

voor genoeg energie en alle nodige 

voedingsstoffen.  

De Schijf van Vijf bestaat uit vijf vakken, 

met in elk vak andere type producten. 

In het kort eten mensen gezond volgens 

de Schijf van Vijf als ze: vooral uit de 

Schijf van Vijf eten, elke dag uit elk vak 

de juiste hoeveelheden eten, variëren 

en keuzes buiten de Schijf van Vijf be-

perken. 

 



Jouw persoonlijke dagmenu,   

menu variaties en tips  



Jouw voorbeeld dagmenu. 

Dit is een dagmenu wat ik heb gemaakt a.d.h.v. jouw ingevulde voedingsdagboek 

om zo dicht mogelijk bij jouw eetgewoonten te blijven. Maar dit wil niet zeggen dat je 

elke dag precies moet eten wat hier in staat. Het is een houvast zodat je weet wat je 

op een dag allemaal kunt en moet eten. Hierin staat wat jij minimaal nodig hebt op 

een dag aan voedingsmiddelen, waardoor je voldoende macro-en micronutriënten 

binnen krijgt. Oftewel, wat je aan vetten, koolhydraten en eiwitten én aan vitaminen 

en mineralen binnen krijgt. 

Verderop vind je nog menu variaties, tips en recepten waarmee jij je dagmenu zelf 

kunt aanpassen. Maak daar ook gebruik van want het is belangrijk om zo gevarieerd 

mogelijk te eten. Niet alleen om zoveel mogelijk van alle vitaminen en mineralen bin-

nen te krijgen. Ook om het voor jezelf leuk te houden. Elke dag hetzelfde eten gaat 

op den duur vervelen en gaat je sneller doen vergrijpen aan ongezondere snacks 

e.d.. Je zult zien dat er ook echt wel ruimte is voor lekkere, ongezondere voedingsmid-

delen. Het moet natuurlijk wel leuk blijven en geen streng dieet. De manier waarop je 

hier mee omgaat is alleen aan jou. Kies je er voor om elke dag iets kleins te pakken 

wat niet zo gezond is of kies je liever voor 1-2 keer in de week een grotere ongezonde-

re maaltijd? Die keus is geheel aan jou. Mijn motto is, als je 80-85% gezond eet kun je 

voor 15-20% genieten van ongezondere producten. Afhankelijk van welke verhouding 

jij kiest ga je sneller of langzamer resultaten zien.  



Hoe ziet 250 gram groenten er uit? 

Vind je het lastig om groenten toe te voegen aan je menu? Of heb je geen idee hoe 

250 gram groenten per dag eruit ziet? Hier vind je een aantal voorbeelden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOELENPLANNER 

Doel:           Deadline: 

Beschrijf hieronder jouw doel, waarom is dit jouw doel? Wat is je motivatie? Waarom is dit doel 

belangrijk voor jou?  

Stappen & Planning: 

* Welke stappen zijn er nodig om dit doel te behalen. Denk ook aan de eventuele opstakels en 

of je ergens hulp bij nodig hebt!  

* Planning: Wanneer ga jij welke stappen doen, schrijf de datums op en zet ze daarna in je 

agenda!  

Hard work pays off! 

Om jezelf extra te motiveren om je doelen te behalen is het natuurlijk extra leuk om een jezelf 

een beloning te geven als je je doel behaald hebt! Wat is jouw beloning? 

Stappen         Planning: 

 


