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Spijt hebben van gemiste kansen in het 
afgelopen jaar is de beste manier om 
nieuwe doelen en goede voornemens al 
bij voorbaat eigenhandig te saboteren. 
Wanneer we ons richten op negatieve 
ervaringen en herinneringen, kunnen we ons 
niet richten op nieuwe, positieve ervaringen 
en herinneringen. Dit kan een ongezonde 
cyclus worden die het zo goed als 
onmogelijk maakt om onze nieuwe doelen 
te verwezenlijken. 

Daarom hoop ik dat we het nieuwe jaar 
allemaal zonder spijt ingaan. Ik hoop dat we 
in 2020 het verleden allemaal laten rusten 
en naar de toekomst kijken met aandacht 
voor alle positieve dingen, mensen, 
omstandigheden, successen en doelen in 
ons leven. 

Nergens spijt van hebben wil niet zeggen 
dat we krampachtig moeten doen alsof 
er in 2019 niets vervelends is gebeurd. 
Iedereen heeft het afgelopen jaar wel iets 
droevigs of negatiefs meegemaakt – dat 
maakt onderdeel uit van onze natuurlijke 
levensloop. Het is ook normaal dat we zo 
nu en dan weer aan deze ervaringen zullen 
worden herinnerd. Geen spijt hebben 
betekent meer: niet blijven hangen in het 
negatieve, erkennen dat deze dingen zijn 

gebeurd, onszelf (zo nodig) vergeven en dan 
onze aandacht weer verleggen naar alle 
nieuwe mogelijkheden die er in de toekomst 
op ons wachten. 

Het nieuwe jaar beginnen zonder spijt 
geeft ons de beste gelegenheid om een 
succesvol nieuw jaar te beleven, ongeacht 
wat onze doelen zijn. Want wanneer we 
onze intenties richten op de positieve en 
verbazingwekkende mogelijkheden, maken 
we een veel grotere kans om onze doelen 
te bereiken. Dit gebeurt omdat wanneer 
we gefocust blijven op het positieve, dit 
eerder positieve mensen en ervaringen zal 
aantrekken in ons leven, en dat zorgt op zijn 
beurt voor een sneeuwbaleffect met een 
onstuitbare kracht. 

Zoals ik al zei: dit is een wonderbaarlijke 
tijd van het jaar. Laten we er allemaal van 
profiteren door het verleden te laten voor 
wat het is en zonder spijt naar de toekomst 
te kijken! 

Geen spijt
Het nieuwe jaar is bijna magisch, als u bedenkt hoe het de 
gelegenheid biedt om opnieuw te beginnen. Ongeacht wat er 
vorig jaar is gebeurd, krijgen we op 1 januari altijd de kans om 
weer met een schone lei te beginnen. Zonder spijt – daar gaat het 
volgens mij om. 
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Voedingsnieuws

Uit een nieuw onderzoek dat keek naar de 
effecten van probiotica op allerlei 
bevolkingsgroepen, bleek dat als meer 
mensen probiotica zouden innemen, dit kan 
leiden tot een verlaging van ziektekosten en 
een “geest van proactiviteit voor 
zorgverleners”. Het onderzoek toonde aan 
dat wanneer meer mensen probiotica 
innemen, voldoende immuunsystemen 
hierdoor zodanig worden beïnvloed dat het 
cumulatieve effect op allerlei 
bevolkingsgroepen enorm is.  

Er zijn in het verleden veel studies verricht 
waarin de beschermende voordelen van 
visolie werden benadrukt. In een nieuwe 
meta-analyse, uitgevoerd in dertien 
gerandomiseerde onderzoeken onder 
120.000 volwassenen van over de hele 
wereld, werd nogmaals vastgesteld dat 
visolie een cruciaal supplement is voor de 
cardiovasculaire gezondheid. Het verband 
tussen de inname van visolie en 
hartgezondheid was het duidelijkst bij hogere 
doses omega-3 visoliesupplementen, wat 
inhoudt dat hoe meer vis en visolie mensen 
consumeren, hoe meer beschermende 
voordelen zij daarvan zullen ondervinden.2  

De Franse paradox (onder de Fransen komen hart- en 
vaataandoeningen relatief weinig voor, ondanks hun relatief 
hoge consumptie van vetten) werd van oudsher toegedragen 
aan de liefde van de inwoners van dit land voor rode wijn. Een 
nieuwe studie toont een ander voordeel aan van het drinken 
van een glas wijn bij de maaltijd: een grotere variatie in de 
darmflora. In het onderzoek werd gekeken naar de effecten 
van bier, cider, rode wijn, witte wijn en sterke drank op het 
darmstelsel. Hieruit bleek dat alleen drinkers van rode wijn een 
verbetering ervoeren van de darmgezondheid, die het 
immuunsysteem, het lichaamsgewicht en de 
cholesterolniveaus beïnvloedt. 

Probiotica voor iedereen

Visolie is nog altijd een aanrader

Nieuwe voordelen van rode wijn

1 Bohn, Katie. “One Avocado a Day Helps Lower ‘Bad’ 
Cholesterol for Heart Healthy Benefits.” Penn State University. 
Accessed November 3, 2019. https://news.psu.edu/
story/592523/2019/10/28/research/one-avocado-day-helps-
lower-bad-cholesterol-heart-healthy-benefits.
2 Hu, Yang, Frank B. Hu, and Joann E. Manson. “Marine 
Omega‐3 Supplementation and Cardiovascular Disease: An 
Updated Meta‐Analysis of 13 Randomized Controlled Trials 
Involving 127 477 Participants.” Journal of the American Heart 
Association 8, no. 19 (2019).  
https://doi.org/10.1161/jaha.119.013543.

3 Opel, Nils, Stella Martin, Susanne Meinert, Ronny Redlich, 
Verena Enneking, Maike Richter, Janik Goltermann, Andreas 
Johnen, Udo Dannlowski, and Jonathan Repple. “White Matter 
Microstructure Mediates the Association between Physical 
Fitness and Cognition in Healthy, Young Adults.”  
Scientific Reports 9, no. 1 (September 2019).  
https://doi.org/10.1038/s41598-019-49301-y.
4 Roy, Caroline I. Le, Philippa M. Wells, Jiyeon Si, Jeroen Raes, 
Jordana T. Bell, and Tim D. Spector. “Red Wine Consumption 
Associated With Increased Gut Microbiota α-Diversity in 3 
Independent Cohorts.” Gastroenterology, 2019.  

https://doi.org/10.1053/j.gastro.2019.08.024.
5 Jespersgård, Nanna. “Excess Body Fat Increases the Risk of 
Depression.” Aarhus Huniversity. Accessed November 3, 2019. 
https://health.au.dk/en/#news-16008.
6 Lenoir-Wijnkoop, Irene, Dan Merenstein, Daria Korchagina, 
Christa Broholm, and Mary Ellen Sanders. “Probiotics Reduce 
Health Care Cost and Societal Impact of Flu-Like Respiratory 
Tract Infections in the USA: An Economic Modeling Study.” 
Frontiers. Frontiers, July 31, 2019. https://www.frontiersin.org/
articles/10.3389/fphar.2019.00980/full.

Volgens de meest recente onderzoeken wordt 
door het hebben van tien kilo extra 
lichaamsvet het risico op het ontstaan van een 
depressie met 17 procent verhoogd – en hoe 
meer vet iemand heeft op zijn/haar lichaam, 
hoe hoger dat risico wordt. Daarbij maakt het 
niet uit waar het vet zich precies bevindt. Deze 
studie van de Universiteit van Aarhus 
(Denemarken) en het Universitaire ziekenhuis 
van Aarhus toont aan hoe onze hersenen, ons 
lichaam en onze opvattingen over onszelf 
allemaal nauw met elkaar zijn verbonden. 

Het eten van één avocado per dag kan het 
gehalte aan slecht cholesterol verlagen en 
biedt meerdere belangrijke 
gezondheidsvoordelen voor het hart. Deze 
conclusie volgt uit nieuw onderzoek van de 
Staatsuniversiteit van Pennsylvania (VS) 
waarin werd aangetoond dat avocado’s 
LDL-deeltjes in het bloed die waren 
geoxideerd, hielpen verlagen. Net zoals 
zuurstof voedsel beschadigt (denk aan een 
stukje appel dat bruin wordt), is oxidatie 
slecht voor het menselijk lichaam.1 

Lichaamsgewicht en stemming

Eet een avocado per dag en u hebt 
geen cardioloog meer nodig

Uit een recente Duitse studie blijkt dat jonge, 
gezonde volwassenen de witte stof in hun 
hersenen kunnen verbeteren door middel 
van lichamelijke oefeningen. De witte stof 
heeft als functie dat het de snelheid en de 
kwaliteit van zenuwverbindingen in de 
hersenen verbetert. De onderzoekers menen 
dat het verbeteren van de conditie kan leiden 
tot verbeterde cognitieve vermogens, zoals 
geheugenvaardigheden en 
probleemoplossend vermogen.3

Bescherm je brein door 
lichaamsbeweging
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Als u doelen stelt volgens het acroniem 
SMART, zijn deze ‘Specific’ (specifiek), 
‘Measurable’ (meetbaar), ‘Attainable’ 
(haalbaar), ‘Realistic’ (realistisch) en ‘Time-
bound’ (tijdgebonden). 

Het bredere doel is een goede lichamelijke 
conditie, maar een specifiek doel zou zijn om 
twee keer per week een cardioroutine te 
gaan doen, of om de duur van de 
lichaamsbeweging bij elke work-out te 
verlengen. 

Een meetbaar doel is een doel dat zo 
specifiek is dat u het in feite kunt tellen. Als u 
normaal gesproken drie keer per week naar 
uw werk loopt, is een meetbaar doel om hier 
een dag aan toe te voegen en vier keer per 
week naar uw werk te lopen. 

Als uw gestelde fitnessdoel is: elke dag de 
trap nemen wanneer u op uw werk 
aankomt, weet u of u dat doel hebt gehaald  
– want het is meetbaar.

Wanneer u een SMART-fitnessdoel bepaalt, 
moet u nadenken over de haalbaarheid van 
dat doel – ofwel: kunt u het ook echt (met 
andere woorden relatief gemakkelijk) 
bereiken? Dat wil niet zeggen dat u geen 
uitdagend doel kunt stellen. Maar als het gaat 
om cognitief gedrag is het zo dat als we er 
niet van overtuigd zijn dat iets ons kan lukken, 
we het vaak niet eens proberen. Als u nooit 
meer dan vijf kilometer hardloopt, dan is het 
lopen van een marathon misschien geen doel 
dat u gemakkelijk of met plezier kunt bereiken. 

Hier komt de “realistische” component bij 
kijken. Zou u een marathon kunnen lopen als 
het lopen van lange afstanden u eigenlijk al 
nooit zo lag? Mogelijk. Maar is het realistisch 
om te denken dat u dat doel zult bereiken, of 
dat u het zelfs maar zou willen bereiken? 
Misschien niet. 

Of u het fitnessdoel in kwestie nu wel of niet 
wilt stellen, kunt u zich afvragen of uw doel 
werkelijk haalbaar en realistisch is voor uw 
behoeften en levensstijl. Bij sommige versies 
van slimme doelen staat de ‘R’ in SMART 
voor ‘Relevant’. Misschien wel het meest 
essentiële onderdeel van het bereiken van 
een doel is het kiezen van een doel dat 
belangrijk voor u en uw levensstijl is en dat 
daarnaast ook realistisch gezien haalbaar is.
 

Kleine stappen die u daadwerkelijk kunt 
behalen, pakken gunstiger uit dan een 
vergezocht doel dat opwindend klinkt maar 
in een la komt te liggen. Misschien gaat u 
nooit naar de sportschool. Een haalbare en 
realistische optie zou zijn om u aan te melden 
voor een maand met als doel om twee keer 
per week de sportschool te bezoeken. Of 
misschien doet u alleen cardio-oefeningen en 
wilt u er ook bij gaan gewichtheffen – probeer 
dan eerst drie maanden lang tien minuten 
kracht- en gewichttraining per dag te doen 
voordat u overgaat tot de aanschaf van een 
set zware gewichten. Onthoud dat u eerst 
kunt beginnen met een kleiner doel en dit 
later altijd nog kunt veranderen in een meer 
uitdagend doel.
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Het stellen van een fitnessdoel voor het nieuwe jaar is een 
veelgebruikte oplossing voor het verbeteren van de lichamelijke 
gezondheid. Maar nog belangrijker daarbij, is dat u het fitnessdoel 
doelbewust stelt. Bij het doelbewust bepalen van een fitnessdoel 
kan het helpen om de criteria aan te houden van het acroniem 
‘SMART’ (slim). 

Fitnessdoelen stellen

Fitness

In plaats van een tweeslachtig 
fitnessdoel te kiezen, zoals “Ik moet 
mijn conditie verbeteren”, kunt u het 
doel beter specifieker verwoorden, 
zoals “Ik neem voortaan in plaats 
van de lift altijd de trap naar mijn 
kantoor” of “Ik ga mijn kracht en 
lenigheid versterken door middel van 
yoga-training”.

Fitnessdoelen zijn meetbaar als er 
een telbare hoeveelheid meespeelt 
(waarbij het de bedoeling is dat u de 
hoeveelheid opvoert!). Aan het einde 
van de week (of dag of maand enz.) 
kunt u op dat tijdvak terugkijken en 
vaststellen of u dat doel ook echt 
hebt gehaald. 
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De “T” in SMART verwijst naar het 
tijdsbestek waarin u het doel hoopt te 
bereiken. Dit kan betrekking hebben op 
frequentie, duur en/of een soort 
vervaldatum. Wanneer uw fitnessdoel aan 
een streefdatum is gebonden, is de kans 
kleiner dat u het uitstelt tot morgen. Het 
helpt om uw vooruitgang te meten (de “M” in 
SMART). Als u zich bij uw doel richt op ‘hoe 
vaak’ als tijdsbestek, kan dit bijvoorbeeld 
zijn: “Ik ga drie keer per week ‘s ochtends 
wandelen”. Duur verwijst naar hoe lang een 
activiteit duurt, zoals: “Ik ga dertig minuten 
lang lopen”. 

“Ik ga een rondje van tien kilometer lopen in 
het bos bij mijn huis de komende lente”. 
Hierin geeft het SMART-doelelement ‘Tijd’ 
een handvat om uw doel na te beschouwen, 
te evalueren en op uw doel aangesproken te 
kunnen worden. 

Wanneer we het SMART-doelkader 
toepassen in onze fitnessroutine, creëren we 
voor onszelf een grotere kans van slagen en 
een grotere kans op vooruitgang! 
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Heel specifieke doelen bevatten 
zowel de frequentie (‘hoe vaak’) als 
de duur (‘hoe lang’). Bovendien kan 
een vervaldatum dienen als een 
afspiegeling van de genoemde twee 
vormen van tijdsplanning, of het kan 
dienen als een breder doel. 
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Mindful  
koken 

Hoofdartikel
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Wanneer we denken aan mindfulness, denken 
we vaak aan zorgvuldig uitgedachte, serene 
scènes. Zittend op een bergtop met de zon 
die schijnt in een bepaalde gouden tint. We 
ruiken lavendel en eucalyptus in de frisse 
buitenlucht. We zitten in kleermakerszit en 
onze handen rusten op onze knieën. Maar is 
dat in werkelijkheid ooit echt voorgekomen? 
Het mooie aan mindfulness is dat u er 
dergelijke perfecte omgevingen helemaal niet 
voor nodig hebt. We kunnen mindful zijn 
tijdens de busrit naar ons werk of wanneer we 
ons ‘s ochtends staan te douchen. 

Een veelgebruikte oefening in mindfulness-
workshops is de oefening met de rozijn. De 
instructeur geeft iedereen een rozijn en de 
deelnemers eten deze op. Vervolgens 
bespreekt de groep een aantal vragen, zoals: 
“Waar smaakte het naar?”. “Hoe voelde het 
in je mond?” “Hoe veranderde de rozijn vanaf 
het moment dat je deze in je mond stopte tot 
aan het moment dat je erop begon te 
kauwen tot het moment waarop je de rozijn 
doorslikte?” “Hoe rook de rozijn?” 

Van mindful eten hebben we wel eens 
gehoord – en de oefening met de rozijn wordt 
algemeen toegepast – maar hoe zit het met 
mindful koken? Raffelen we het proces van 
‘eten koken’ af om zo snel mogelijk het 
eindresultaat te bereiken? Of kunnen we 
ruimte scheppen voor mindfulness bij deze 
dagelijkse taak?

Koken met uw volle aandacht kan bijdragen 
aan gezonder eetgedrag. Het laat ruimte over 
waarin u overweegt welke ingrediënten u 
uiteindelijk in uw lichaam zult opnemen. Maar 
hoe doet u dat? U kunt zich niet bepaald 
wijden aan transcendente meditatie terwijl u 
met een scherp mes in de weer bent. Mindful 
koken is net als elke andere gewoonte in het 
dagelijks leven waar u met uw volle aandacht 
bij bent. Het betekent dat u aanwezig bent in 
het hier en nu, dat u dankbaarheid ervaart, 
doelbewust handelt en u daarbij ook nog 
bewust bent van uzelf (uw zintuigen, uw 
gevoelens, de prikkels die uw lichaam ervaart).
 

Bereid uw geest er vast op voor. Dit is vooral 
belangrijk voor thuiskoks die van hun werk 
thuiskomen en het avondeten dan het liefst zo 
snel mogelijk op tafel willen hebben staan. 
Neem in plaats van u te haasten, even de tijd 
om u te concentreren op de overgang van 
werk (of de activiteiten van die dag) naar de 
keukenruimte. Neem even de tijd om uw 
voeten op de keukenvloer te voelen. Merk op 
hoe het hout of de tegelvloer onder uw voeten 
aanvoelt. Raak het aanrecht aan of merk op 
hoe uw keuken ruikt voordat u gaat koken.

Houd een voornemen in gedachten voor de 
bereiding van de maaltijd. Dit zal u helpen om 
de overgang naar dit moment van de dag 
mindful te beleven. Koken is een van de 
basishandelingen die we kunnen uitvoeren om 
onze zorg en liefde voor anderen (en voor 
onszelf!) te laten blijken. Uw voornemen kan 
zoiets eenvoudigs zijn als ‘vrede’, terwijl u de 
voorbereidingen treft voor het avondeten 
samen als gezin (of alleen). Het kan een 
mantra in de vorm van een werkwoord zijn, 
zoals ‘luisteren’, terwijl u zich klaar maakt om 
doelbewust tijd door te brengen met uw 
dierbaren. Of het kan gaan om het feitelijke 
eetproces, zoals ‘proef’ of ‘doe rustig aan’. 
Kies wat voor u het belangrijkste voelt terwijl u 
de overgang beleeft van de werksituatie 
overdag naar de werkzaamheden binnenshuis. 

Uit uw dankbaarheid voor uw keukenruimte. 
Het kan verleidelijk zijn om te denken aan hoe 
u de keuken een grondige poetsbeurt had 
moeten geven vorig weekend of om te 
wensen dat u een groter aanrechtblad had. 
Richt u in plaats daarvan op dat wat u hebt en 
geef u over aan dat gevoel van dankbaarheid. 
Bereid uw werkruimte voor. Tref 
voorbereidingen voordat u gaat koken. Haal 
even een doek over het aanrechtblad. Zorg 
dat de afwas gedaan is en is opgeruimd. Lees 
het recept. Pak de pannen, het mes, de 
snijplank en zelfs de bakjes om restjes in te 
bewaren. Haal al uw ingrediënten tevoorschijn. 

Wees aanwezig en dankbaar. Had u dat 
zojuist al niet gedaan? Doe het opnieuw! En 
nog een keer! Maak het onderdeel van uw 
dagritme. Terwijl u reikt naar een ingrediënt, 
stelt u zich de aarde voor waaruit dat 
ingrediënt is gegroeid en de boeren die het 
hebben geplukt. Wanneer u in de soep roert 
met uw grote houten lepel, denkt u aan de 
dankbaarheid die u voelt voor de boom 
waarvan dat hout afkomstig is. Schreeuwen 
uw kinderen vanuit de woonkamer? Of wil uw 
partner nog een paar huishoudelijke taken 
doornemen die nog moeten worden 
uitgevoerd? Regel dit dan, zo nodig, en breng 
uzelf dan weer terug in het hier en nu. 

Ontspan uzelf en haal diep adem. Let op uw 
schouders terwijl u de groenten snijdt. Zijn 
deze omhooggetrokken richting uw oren? 
Adem in en laat ze rustig en ontspannen 
zakken. Houdt u uw adem in of ademt u 
oppervlakkig? Dat is ook niet erg. Maak uzelf 
geen verwijten. Haal gewoon diep adem. 
Gebruik uw reukzin om uzelf eraan te 
herinneren om diep adem te halen. 
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Mensen gaan soms giechelen of 
schudden vol ongeloof hun hoofd als 
ze beseffen dat zij geen enkele van 
deze zintuiglijke waarneming bewust 
hebben opgemerkt. Daarna zal de 
instructeur met de groep werken aan 
het eten van nog een rozijn, waarbij 
de deelnemers worden begeleid 
en aangemoedigd om alles aan de 
rozijn bewust op te merken – met alle 
zintuigen.
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Het gespat en geplons van hun gezicht dat 
steeds onderdompelt in het water en dan naar 
de zijkant en omhoog beweegt om naar adem 
te happen. Hardlopers kennen het ritme van 
het geluid van hun voeten die de grond raken 
of het gevoel van hun adem wanneer ze in- en 
uitademen tijdens een langzamere draf. Koken 
heeft soms een vergelijkbaar ritme in zich, 
wanneer u langzaam de groenten snijdt of in 
de saus op de kookplaat roert. 

Net zoals hardlopers en zwemmers houden 
broodbakkers ook van het ritme en de 
herhaalde beweging van het kneden, slaan 
met en masseren van het deeg. Veel mensen 
houden ervan om met de hand af te wassen 
omdat de herhaling van de beweging hen 
helpt rustig aan te doen terwijl ze zo wat tijd 
voor zichzelf hebben (iedereen verlaat de 
keuken terwijl u staat af te wassen als u dat 
wilt!).

Ook al kookt u gewoon een simpel 
pastagerecht met olijfolie, Parmezaanse 
kaas en zwarte peper – maak het klaar met 
een speelse touch. 

Kook met uw zintuigen. Merk de geur van 
het zout op terwijl u de verpakking opent om 
zout aan het gerecht toe te voegen. Merk op 
hoe die zilte geur verandert wanneer u in het 
eten roert. Proef het eten en merk de 
verandering op. Voel de warmte van de oven 
naast uw lichaam of de bries van de 
afzuigkap over uw gezicht. 

Hoe voelen de wortels aan met hun ruwere 
buitenkant, en hoe verandert dat nadat u ze 
afgeschrobd of geschild hebt? Luister naar het 
sissen van de olie wanneer u er een ingrediënt 
aan toevoegt. En luister daarna naar het 
volgende sisgeluid wanneer u het volgende 
ingrediënt toevoegt. Zijn er verschillen? 

Ga zitten en observeer. Ze zeggen dat een pan 
nooit aan de kook raakt zolang je er naar kijkt, 
maar misschien is het wel ontspannend om de 
proef op de som te nemen! Terwijl andere 
huishoudelijke taken u misschien wegleiden 
van deze activiteit, kunt u het zo nu en dan 
proberen. Wanneer u bijvoorbeeld een 
ovenschotel hebt gemaakt, zou u zich nadat u 
deze in de oven hebt geplaatst, kunnen 
ontspannen in een stoel en gewoon gaan 
zitten wachten. Of plof eens neer op de vloer 
en kijk door het ovenraampje om te zien wat 
ermee gebeurt. We hebben allemaal wel eens 
de versnelde video’s bekeken van een brood 
of een cake terwijl het staat te bakken in de 
oven. Geef u over aan de speelsheid van het 
live bekijken van een langzaam garend 
product. Maak een speelse tafelschikking met 
uw bord. Als het tijd is om het eten op te 
dienen, hoeft u het heus niet als een volleerde 
chef-kok op te dienen. Maar misschien is het 
wel grappig om met de fles olijfolie en een 
beetje flair een paar druppels op elk bord te 
sprenkelen. Of neem wat gehakte peterselie 
en strooi dit over het gerecht, waarbij u net 
doet alsof het blaadjes zijn die uit een boom 
vallen. Kleine acties zoals deze voelen 
misschien kinderachtig of onnatuurlijk, maar 
hiermee blijft u wel beter in het hier en nu. 
Laat het kind in u lekker spelen.
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Uit uw creativiteit. Soms voelt enkel 
het op tafel krijgen van een maaltijd 
vóór bedtijd al als een hele prestatie. 
Uw creativiteit tot uiting brengen in 
koken hoeft niet per se op Michelin-
sterrenhoogte. 

Voer herhaalde acties zonder 
tegenzin uit. Professionals, of zelfs 
fanatieke zwemmers, hebben het 
wel eens over de hypnotiserende 
werking van de herhaalde 
bewegingen bij het trekken van 
baantjes. Het zoeven van hun armen 
die constant rondjes om hen heen 
blijven maaien. 
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Mogelijk heeft de mens in zijn evolutie een 
angst voor schaarste ontwikkeld. 
Evolutionair-psychologen geloven immers 
dat de oorsprong van onze huidige hersenen 
in het Stenen Tijdperk ligt. In die periode en 
nog duizenden jaren daarna waren voedsel, 
water en zelfs onderdak niet gegarandeerd. 

We hebben een ontwikkeling doorgemaakt 
en de tijden zijn veranderd. Mensen hebben 
hulpbronnen – zowel concrete als 
intellectuele – aangewend om samenlevingen 
te creëren die in hun ondersteuning van alle 
levensvormen verder gaan dan puur het 
primaire gevecht om overleving. Veel van de 
armoede in de wereld is niet te wijten aan 
natuurlijke schaarste, maar eerder aan 
schaarste door menselijk toedoen 
(wanbeheer van hulpbronnen en een 
ongelijke verdeling ervan).

Maar wij menselijke wezens zijn een redelijke 
en logisch denkende diersoort. We hoeven 
niet te blijven hangen in dat wat ons instinct 
ons ingeeft. We kunnen verder reiken en 
overvloed verwelkomen. We kunnen ook 
beseffen: ‘genoeg is genoeg’. We hebben 
immers ook genoeg. Het is misschien niet 
altijd ideaal. Het is misschien niet zo mooi en 
efficiënt als we eigenlijk zouden willen. Maar 
het is genoeg. 

De moderne samenleving wemelt van de 
boodschappen die ons inpeperen: ‘meer is 
beter’. Marketingcampagnes zijn specifiek 
gericht op deze overlevingspsychologie. De 
gedachte is: “als ik x, y en z heb, dan  
voel ik me veilig, dan kan ik gelukkig zijn”.  
Volgens de ‘genoeg is genoeg’-filosofie is  
er ook nog leven ná de materialistische 
consumptiemaatschappij die we van de 
ontwikkelde wereld hebben gemaakt. 

Zo zijn er ideeën zoals de ‘uitdaging-van-
100-dingen’ waarbij mensen het aantal 
voorwerpen in hun huishouden inperken tot 
slechts 100 items! Anderen hanteren een 
specifiekere aanpak en stellen een 
basisgarderobe samen. Hierbij wordt hun 
kledingkast uitgedund tot deze alleen nog 
kledingstukken bevat die allemaal onderling 
kunnen worden gecombineerd, tot er steeds 
minder en alleen basiskledingstukken 
overblijven. 

In populaire tv-programma’s zien we mensen 
die zich een eenvoudigere levensstijl 
wensen, iets wat gewoonlijk begint met het 
wegdoen van veel van hun spullen. In 
andere programma’s komen mensen aan 
het woord die de omvang van hun 
huishouden terugbrengen. In sociale media 
zijn er volop uitdagingen waarbij deelnemers 
een jaar lang niets anders kopen dan de 
minimaal benodigde basisbehoeften aan 
etenswaren en (transport)voorzieningen.

Afgezien van deze uitdagingen die ons 
uitnodigen om het ‘genoeg is genoeg’-motto 
te gaan ontdekken, zijn er dagelijkse 
oefeningen die dit concept helpen realiseren. 
Neem uw huidige situatie als uitgangspunt 
en wees dankbaar. 
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Overvloed verwelkomen

Lifestyle

Mensen, en dieren in het algemeen, 
hebben honderdduizenden jaren 
lang in de overlevingsstand geleefd. 
Pas in de vorige eeuw (althans 
voor wat betreft de ontwikkelde 
wereld) ervoeren sommigen van ons 
overvloed op het niveau zoals we 
dat vandaag de dag kennen. 

Minimalisme is een populair 
onderwerp op allerlei gebieden, 
variërend van interieurontwerp 
tot aan een minimale garderobe. 
Mensen die het consumptiegerichte 
materialisme van onze moderne 
samenleving een beetje moe zijn, 
kijken kritischer naar hun voorraad 
‘spullen’. 

Wanneer is genoeg ooit genoeg? We leven in een tijd waarin groei 
gelijk wordt gesteld aan succes. Welvaart lijkt altijd de behoefte 
aan ‘meer’ in zich te dragen. Maar wanneer erkennen we nu eens 
dat een goed leven niet draait om de illusie dat ‘meer, meer, meer’ 
beter is? Het kon nog wel eens iets ingewikkelder liggen. 
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Stop met het vergelijken van uw leven met dat 
van anderen of met het nastreven van idealen 
die niet realistisch of gezond zijn. Sta open 
voor nieuwe kansen en accepteer moeilijke 
momenten wanneer u een gevoel van 
schaarste ervaart. 

Er zal altijd iemand vóór u op de weg zijn en 
iemand achter u. Dingen kunnen altijd beter – 
en een levenshouding van ‘genoeg is genoeg’ 
wil niet zeggen dat u zich overal klakkeloos bij 
moet neerleggen. Het is de uitdaging om een 
leven vol intense overvloed te leiden, terwijl u 
tegelijk streeft naar verbetering. 
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Dankbaarheid is de belangrijkste stap 
naar het ervaren van overvloed in 
uw leven. Verander het verhaal in uw 
hoofd van “ik heb het nodig” naar “ik 
heb”. Maak mantra’s voor onder de 
maaltijd waarin u bedenkt (in stilte voor 
uzelf of met uw tafelgenoten) wat er 
allemaal goed genoeg is in uw leven. 
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Velen van ons hebben geen flauw idee hoe 
het voelt om met honger te gaan eten totdat 
we ons verzadigd voelen. En om de zaken 
nog ingewikkelder te maken: hoe ziet eten 
waar we naar verlangen eruit, als het eten 
waar we naar verlangen ongezond is?

Trendy diëten en levensstijlaanpassingen die 
bepaalde voedselgroepen uitsluiten of regels 
voorschrijven over wanneer je mag eten en 
wanneer je hongerig moet blijven, volgen 
elkaar nog sneller op dan de seizoenen. 
Intuïtief eten is hier het tegenovergestelde 
van. Het idee is dat u luistert naar uw 
lichaam, dat zelf aangeeft wanneer het 
voedsel nodig heeft. Dit in tegenstelling tot 
het volgen van opgelegde regels en 
beperkingen over wat u wel of niet mag en 
moet eten en drinken. 

Waar het om gaat is vertrouwen – vertrouwen 
op onszelf en op de wisselwerking tussen 
onze buik en onze geest. Het gaat erom in 
eenklank te zijn met ons lichaam en weer te 
leren dat we erop kunnen vertrouwen. Jazeker, 
dat betekent dat we soms weer taart, wijn en 
hamburgers kunnen eten, maar intuïtief eten 
gaat evenveel om weten wanneer je maag 
tevreden is als om het voeden van je honger.

Als u ooit een zuigeling of baby hebt zien 
drinken aan een borst of uit een zuigfles met 
speen die slechts langzaam melk afgeeft, zag 
u een voorbeeld van wat misschien wel de 
meest natuurlijke vorm van intuïtief eten is. De 
baby zal drinken wanneer hij of zij honger 
heeft, aanvankelijk gulzig maar uiteindelijk 
langzamer en met tussenpauzes. Baby’s zijn 
gericht op het eten en op de ervaring van eten 
– de gevoelens van het zich in de armen van 
de verzorgende bevinden, de geur van de 
melk. En ze laten de borst of speen van de fles 
gewoonlijk ook weer los als ze verzadigd zijn. 
Met de borst of met een zuigfles die een 
soortgelijke afgiftesnelheid heeft, zullen de 
meeste baby’s niet te veel eten. 

Intuïtief eten is het tegenovergestelde van 
diëten, calorieën tellen, geobsedeerd zijn 
door eten en neerkijken op bepaalde 
lichaamsvormen. Twee jaar geleden 
schreven Evelyn Tribole en Elyse Resch voor 
het eerst voor een groot publiek over dit 
idee. Ze schreven een boek dat onder 
andere enkele basisprincipes van intuïtief 
eten behandelt.1  

Het uitgangspunt is het afwijzen van de 
mallemolen van de dieetmentaliteit, het 
accepteren van je lichaam en het in eenklank 
raken met de werkelijke behoeften van je 
lichaam. Uit onderzoek is gebleken dat we het 
diëten nooit lang volhouden. Mocht iemand 
die een dieet volgt zo nu en dan afvallen, dan 
houdt dat gewichtsverlies gewoonlijk geen 
stand.2 Maar we blijven allemaal vallen voor de 
beloftes van diëten die calorieën, 
koolhydraten, vet en suiker beperken en 
waarbij we alleen op bepaalde tijdstippen wel 
of niet (schuldgevoel!) moeten of mogen eten. 

Een ander concept bij intuïtief eten is dat u 
het schuldgevoel loslaat dat met voedsel is 
verbonden en eet wat u wilt. Sluit vrede met 
voedsel. Voedsel kan zoveel méér voor ons 
doen dan ons alleen van brandstof voorzien. 
Het kan ons naar bevredigende hoogten van 
plezier en ervaring brengen. Of het kan 
dagenlang ons geweten bezwaren wanneer 
we de beslissingen betreuren die we hebben 
genomen over wat we in onze mond en buik 
stoppen. Deze verstrengelde dans van goed 
en slecht is niet alleen ongezond, maar ook 
onproductief. 

Een belangrijke leidraad is dat u begint te eten 
op grond van wat uw lichaam aangeeft. Dit 
houdt in dat u mindfulness moet ontwikkelen 
rond honger, lekkere trek en verzadiging. We 
eten vaak gedachteloos. We kijken naar dat 
koekje op de tafel in de koffiehoek op het werk 
en we schamen ons ervoor dat we het eten 
terwijl we het in onze mond stoppen. Binnen 
een paar seconden is het verdwenen! Maar 
hoe smaakte het eigenlijk? Welke structuur 
had het? Hebben we het koekje überhaupt 
gewaardeerd, laat staan ervaren? Intuïtief eten 
verwelkomt de vreugdefactor van voedsel en 
nodigt ons uit om van eten te genieten. 

Het nodigt ons ook uit om aandacht te 
besteden aan hoe we ons voelen na het 
eten van een bepaald soort voedsel en om 
ons voedingspatroon zo nodig bij te stellen 
aan de hand van die feedback. Wanneer 
mensen gewend zijn aan een 
voedingspatroon dat veel bewerkte 
levensmiddelen en/of fastfoodproducten 
bevat, zijn hun zintuiglijke vaardigheden 
smaak en reuk vaak afgestompt, en merken 
ze geen verband op tussen wat ze eten en 
hoe ze zich voelen, wat vaak neerkomt op 
“niet echt goed”. Dus de eerste stap is om 
te leren over en geleidelijk over te schakelen 
naar een voedingspatroon van onbewerkte 
en/of meergranenproducten, bij voorkeur 
organisch gekweekt of geteeld. Na een tijdje 
hervinden de meeste mensen de vaardigheid 
om op te merken hoe ‘echt’ eten waartoe ze 
zich vooral aangetrokken voelen, ruikt en 
smaakt. Ook merken ze subtiele 
veranderingen op in hoe ze zich voelen 
nadat ze bepaalde voedingsmiddelen of 
eten uit bepaalde voedselgroepen hebben 
gegeten. Zodra u deze vaardigheid beheerst, 
bent u al goed bezig met intuïtief eten. 

Maar er is ook veel emotioneel werk voor 
nodig om in een goede flow met intuïtief eten 
te komen. Net als bij elke andere oefening in 
mindfulness, of bij elke gezonde levensstijl, 
moeten we ons mentale kompas herijken, 
soms meerdere keren per dag – of zelfs 
meerdere keren per maaltijd! Hoe dan ook 
weten aanhangers van deze levensstijl het 
vrij zeker: intuïtief eten verandert onze band 
met eten en kan daarom zowel lichamelijke 
als psychologische voordelen opleveren!
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We hebben een complexe verhouding met eten – deels natuurlijk, biologisch en geëvolueerd; deels 
aangeleerd, onderwezen en gesocialiseerd. Agressieve voedselmarketingcampagnes verleiden 
ons om aldoor te blijven eten. Emoties en de stress van het moderne leven triggeren ons om zelfs 
te blijven eten wanneer we niet echt trek hebben. Onze oorspronkelijke families of onze culturele 
ervaringen vormden onze ideeën over wat voedsel betekent, wat betreft kwaliteit en kwantiteit. 

Intuïtief eten 
Voeding

Intuïtief eten gaat uit van het idee 
dat ons lichaam dit zelf het beste 
weet. We moeten onszelf gewoon 
leren in eenklank te zijn met ons 
lichaam, ernaar luisteren en het 
advies van ons lichaam volgen. Koken is in sommige culturele 

groepen in technologisch 
geavanceerde landen zo 
langzamerhand een verloren 
ambacht aan het worden. Denk aan 
koken als een vaardigheid die vereist 
is om te kunnen overleven, want dat 
is het in feite.

1 Tribole, Evelyn, and Elyse Resch. Intuitive Eating: a Recovery 
Book for the Chronic Dieter: Rediscover the Pleasures of Eating 
and Rebuild Your Body Image. St. Martin’s Paperbacks, 1996.
2 Lowe, Michael R., et al. “Dieting and Restrained Eating as 
Prospective Predictors of Weight Gain.” Frontiers in Psychology, 
vol. 4, June 2013, doi:10.3389/fpsyg.2013.00577.
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Alles heeft  
een ritme:  
het belang  
van routine 

Hoofdartikel

Spontaniteit en verrassingen geven zo veel leuke 
opwinding aan het leven. Daarom zijn vakanties en 
sabbaticals zo belangrijk. De verandering blaast als een 
frisse wind door ons lichaam en ons hoofd en geeft 
ons nieuwe inspiratie. Vakanties en zelfs de seizoenen 
bevorderen een tempoverandering die speciaal voelt – iets 
om naar uit te kijken en een manier waarop we tijd kunnen 
zien verstrijken en vooruitgaan.

|    The Art of Growing Young
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Velen van ons hebben het vakantieseizoen 
net achter de rug, waarin we zo veel dingen 
hebben gedaan die echt horen bij die 
speciale tijd van het jaar. Misschien hebben 
we vaker buitenshuis gegeten, op feesten en 
festivals. Of misschien hebben we het te 
druk gehad om ons regelmatig aan onze 
gebruikelijke oefeningen voor sport of 
lichaamsbeweging te houden. Misschien zijn 
we zo sociaal bezig geweest tot in de 
nachtelijke uurtjes dat onze slaap erbij in is 
geschoten. Onze routine is ontregeld. 

Het woord ‘routine’ heeft op zich niet zo’n 
goede reputatie. Het doet denken aan strenge 
schema’s en saaiheid. Maar in feite is een 
routine een belangrijke manier om gezonde 
gewoonten te creëren en kalmte te bewaren. 
Routine helpt mensen om zich rustig en veilig 
te voelen. Wanneer dingen in het leven 
voorspelbaar verlopen, zijn we meer met onze 
volle aandacht aanwezig in het hier en nu. 

Stress en angstigheid. Jonge kinderen 
hebben een sterke behoefte aan routine 
omdat het ze structuur biedt in een wereld vol 
verschillende indrukken die ze proberen te 
plaatsen. Die routine – het ritme dat 
vertrouwdheid, houvast en een gevoel van 
veiligheid biedt – geeft ze later de ruimte om 
te fantaseren, te ontdekken en deel te nemen 
aan ongestructureerd spelen. Dat komt 
doordat wanneer kinderen grotendeels weten 
wat zij in hun leven kunnen verwachten, ze 
zich veilig kunnen voelen om binnen de 
aangegeven grenzen op onderzoek uit te 
gaan en dingen te ontdekken. Volwassenen 
verschillen in dat opzicht niet zo heel erg van 
kinderen. Denk aan een persoon of situatie in 
uw leven of verleden die inconsistent is of 
was. Misschien was het een familielid dat het 
ene moment aardig was, maar dan opeens 
weer afstandelijk deed of om onduidelijke 
reden plotseling boos werd. Of misschien 
was het een baan bij een instabiel bedrijf 
waar ontslagen vielen waarvoor de reden of 
het tijdstip totaal onduidelijk waren. Deze 
onbekende factoren veroorzaken extreme 
stress doordat ze buiten ons 
verwachtingspatroon vallen. 

Zingeving. Routine geeft het leven zin. 
Onderzoekers hebben zelfs ontdekt dat 
mensen die routines volgen, hun leven als 
zinvoller ervaren.  

Ervaren en efficiënt. Het oude gezegde 
‘oefening baart kunst’ kunnen we toepassen 
op het hele leven. Door routines en ritmes 
worden we efficiënter in wat we doen. Een 
klein voorbeeld hiervan is ‘s ochtends 
koffiezetten. Misschien meet u eerst de 
hoeveelheid water af en giet u het dan in het 
koffiezetapparaat. Misschien pakt u dan uw 
weegschaal en weegt u uw koffiebonen af. 
Vervolgens pakt u de koffiemolen, giet de 
bonen erin en maalt de koffie. Enzovoort 
enzovoort. Wanneer u deze routine ‘s 
ochtends (of de avond ervoor) vaak genoeg 
uitvoert, ontdekt u kleine manieren om dit 
proces soepeler te laten verlopen. Misschien 
meet u het water af terwijl de koffiebonen 
worden vermalen. 

Structuur en flow. Wanneer we weten wat 
we kunnen verwachten, hoeven we minder te 
plannen (en hoeven we ons minder zorgen te 
maken of minder druk te maken). Met routine 
weten we wat er hierna gaat gebeuren. We 
weten wat we kunnen verwachten, en dat 
geeft ons leven een kalmerende flow.

Het geschikte moment. Hoewel routine en 
ritme kunnen aanvoelen als ‘gewoon, zijn 
gangetje’, kan het ook een aanloopje zijn naar 
‘het geschikte moment’. Routines worden op 
een gegeven moment gemakkelijk. Niet alles 
in het leven hoeft een uitdaging te zijn, maar 
als dingen heel gemakkelijk worden, krijgen 
we zin om onze horizon te verbreden. Het 
idee is dat wanneer we ergens ervaren en 
efficiënt in worden, we psychologisch een 
gevoel van bekwaamheid en succes ervaren. 
Wanneer we naar ons gevoel ergens goed in 
zijn, kunnen we op bescheiden wijze ons 
terrein uitbreiden en nieuwe manieren of 
nieuwe informatie ontdekken. 

Prioriteit. Wanneer we een vaste gewoonte 
ontwikkelen, geven we daarbij voorrang aan 
zaken die voor ons echt belangrijk zijn. We 
bouwen een ritme rond onze waarden en 
zelfverzorging. We scheppen ruimte voor  
de dingen die er het meest toe doen. 
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Het nieuwe jaar is een tijd om na te 
denken over het afgelopen jaar en 
om plannen te maken voor het jaar 
dat vóór ons ligt. Een belangrijk deel 
daarvan is het weer terugkomen in 
het ritme van ons dagelijks leven. 
Het is een tijd om ons ritme weer te 
resetten. 

Of misschien bergt u uw weegschaal 
op naast uw koffiemaler en de 
koffiebonen zodat u alles tegelijk 
kunt pakken. Waar het om gaat is dat 
we manieren vinden om een aantal 
herhaalde handelingen soepeler te 
laten verlopen.

Met routines weten we wat er aan 
staat te komen. We weten wat we 
aan het doen zijn. Dat geeft een 
gevoel van rust.  

1 Heintzelman, Samantha J., and Laura A. King. “Routines 
and Meaning in Life.” Personality and Social Psychology 
Bulletin, vol. 45, no. 5, Sept. 2018, pp. 688–699., 
doi:10.1177/0146167218795133.
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Gezonde gewoonten. Het bouwen en 
creëren van een routine is een 
sleutelonderdeel van gezond leven. Wanneer 
we iets dag in dag uit doen, vormen we 
gewoonten die onlosmakelijk deel uitmaken 
van hoe we leven en wie we zijn. Door iets 
herhaaldelijk te doen, worden we er beter in. 
Als we bijvoorbeeld het avondeten bereiden, 
kunnen we er een nieuwe gewoonte van 
maken om er altijd een grote, groene salade 
bij te maken. Elke avond kunnen we daarna 
vertrouwen op die gewoonte van een 
toevoeging aan onze avondmaaltijd. Als we 
een routine beginnen van ‘s ochtends wakker 
worden om ons vervolgens eerst vijf minuten 
lang strek- en ademhalingsoefeningen te 
doen, wordt dit een gezonde gewoonte die 
deel uitmaakt van onze dagindeling. Wat zijn 
enkele voorbeelden van gezonde routines? 
Twee goede momenten waarop u zich kunt 
richten, zijn het vroegste begin van uw dag 
en de allerlaatste afsluiting van uw dag. 
Deze ‘boekensteunen’, gebaseerd op 
routine en ritme, kunnen ons kalmte en 
focus brengen.

Mediavrije ochtenden. Een verzorgend 
ochtendritueel is waarschijnlijk een van de 
belangrijkste gewoonten die u kunt koesteren. 
Onderdeel van uw basisgewoonten zou 
moeten zijn: het vermijden van uw schermen 
- smartphones, tv, laptops, tablets. U zou op 
zijn minst gedurende de eerste vijftien tot 
twintig minuten van elke dag sociale media en 
het nieuws moeten vermijden. Als u een baan 
hebt die niet is gebaseerd op sociale media of 
online communicatie, overweeg dan eens om 
er een routine van te maken om uw online 
apparaten twee uur lang helemaal te 
vermijden! 

Vrij van schermen na 19:00 uur. Beëindig 
uw dag met beperkt blauw licht en minder 
prikkels. Als u de tijd neemt om ‘langzamer 
aan doen’ op te nemen in uw avondroutine 
zal uw slaap hierdoor verbeteren (en dus 
ook uw gezondheid). Sterker nog, hierdoor 
zult u nog aandachtiger aanwezig kunnen 
zijn in het hier en nu bij uw gezin, 
thuissituatie en bij uzelf.

Focus op uzelf. Nog een ochtendritueel 
dat u als gewoonte kunt inbouwen is, het 
creëren van ruimte voor uzelf alleen. 
Misschien houdt dit in dat u een kwartier 
eerder naar bed gaat zodat u een kwartier 
eerder wakker wordt dan uw kinderen of 
partner. 

Reinig uzelf. Verwen uzelf eens voor het 
slapengaan, bijvoorbeeld door een 
verzorgend gezichtsmasker aan te brengen 
of een bad te nemen. Andere eenvoudige 
taken zijn onder andere het dagelijks lezen 
van goede voornemens of het schrijven in 
een dagboek.

Ochtendgymnastiek. De ochtend is een 
uitgelezen tijdstip om lichaamsbeweging op 
te nemen in uw routine. Misschien kunt u 
een rondje gaan hardlopen in de buurt 
voordat de auto’s langs beginnen te snorren 
en mensen zich naar hun werk haasten. Of 
misschien zou u wat zonnegroeten kunnen 
doen voor een raam dat op het oosten 
uitkomt (of beter nog, buiten, richting de 
zon, als het niet te koud is). Als u een 
uitbundig type bent en ‘s ochtends wat 
extra energie kunt gebruiken, kunt u vlak na 
het ontwaken muziek aanzetten en gaan 
dansen. 

Strekoefeningen ‘s avonds. Voordat u 
gaat slapen, gaat u vijf minuten lang (of 
langer!) in de savasana-yogahouding 
(lijkhouding) liggen om uw rug en bovenkant 
van de schouders te strekken terwijl u er 
tegelijkertijd uw zenuwstelsel mee kalmeert. 
Neem de tijd om langzamer adem te halen. 
Probeer uw hoofd leeg te maken. 

Maak er een gewoonte van! Het hoeft 
niet moeilijk te zijn of afwijkend van wat u nu 
al doet. Erken dat de dagelijkse 
routinematige gang van zaken iets is om 
heel dankbaar voor te zijn. De alledaagsheid 
van het dagelijks leven is vaak een ruimte 
waarin we kunnen floreren en waar we 
dankbaar voor kunnen zijn.
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Neem de tijd om iets uitsluitend 
voor uzelf te doen. Dit kan iets heel 
eenvoudigs zijn zoals even zitten 
met een kop thee en genieten van 
de warmte en smaak ervan. 
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Vezels zijn zo oud als de weg naar Kralingen. 
Het is de betrouwbare steunpilaar van een 
goede gezondheid. We weten wel dat we 
het zouden moeten eten. Maar de meesten 
van ons – in feite circa 97 procent van ons 
– krijgen niet de dagelijkse aanbevolen 
hoeveelheid vezels binnen.1 

Het zijn in feite de plantenvezels uit 
plantaardig voedsel. Van oudsher werden 
vezels ingedeeld in de categorieën oplosbare 
en onoplosbare voedingsvezels. In de wereld 
van de gezondheids- en voedingsleer 
behoren bèta-glucanen en pectines tot de 
oplosbare vezels. Onder niet-oplosbare 
vezels vallen voedingsmiddelen die een 
bepaald soort cellulose bevatten. Volgens de 
moderne voedingsleer is die indeling in 
categorieën tegenwoordig niet meer zo 
relevant, maar vaak worden vezels nog 
steeds op die manier beschreven. 

Vezels helpen ons ook bij de vertering van 
ons andere voedsel omdat onze darmen in 
beweging blijven dankzij de massa van de 
vezels. Ze voegen massa toe aan onze 
ontlasting terwijl ze ook constipatie 
voorkomen. Vezels helpen het 
maagdarmstelsel te ontgiften doordat ze 
afvalstoffen door de darmen heen en uit het 
lichaam bewegen. Er wordt verondersteld 
dat deze ontgiftende werking het risico op 
darmkanker kan verlagen. Bepaalde soorten 
vezels binden zich daadwerkelijk aan giftige 
afvalstoffen uit onze voeding en/of uit de 
omgeving en voeren deze af, het lichaam uit.

Er wordt veel gezegd en geschreven over 
het darmmicrobioom en de voordelen van 
goede darmbacteriën. Van sommige 
bronnen van vezels, zoals havermout, wordt 
beweerd dat ze dienen als prebiotica (wat 
iets anders is dan probiotica). Veel soorten 
vezels dienen als een voedingsbodem voor 
gezonde bacteriën. Verschillende soorten 
vezels voeden verschillende delen van het 
spectrum aan bacteriën waaruit ons 
microbioom bestaat, dus is het belangrijk 
om veel verschillende soorten vezels uit veel 
verschillende plantaardige bronnen te eten.

Vezels worden ook bejubeld vanwege hun 
beschermende eigenschappen tegen 
cardiovasculaire aandoeningen, met name 
waar het gaat om cholesterol. Daarnaast 
zouden mensen die leven met diabetes of 
een risico op diabetes hebben, een 
voedingspatroon met veel vezels moeten 
aanhouden, aangezien dit de 
bloedsuikerspiegel helpt te verlagen.

Voedingsmiddelen die veel vezels bevatten, 
zijn plantaardig. Houd vast aan 
volkorengranen, groenten en fruit. Broccoli, 

groene bladgroenten, peren, bessen en 
volkoren granen bevatten aanzienlijke 
hoeveelheden voedingsvezels. Linzen, 
erwten, bonen en andere peulvruchten 
bevatten ook veel vezels. 

Houd als leidraad aan dat u minstens  
30 gram vezels per dag moet eten. Kinderen 
moeten ook volop vezels eten, op basis van 
hun leeftijd. Jonge kinderen zouden 15 gram 
vezels per dag moeten eten en voor 
schoolgaande kinderen wordt 20 gram 
vezels per dag aanbevolen. Tieners zouden 
25 gram vezels per dag moeten eten. In veel 
technologisch onderontwikkelde landen waar 
mensen nog grotendeels eten zoals onze 
voorouders dat duizenden jaren lang hebben 
gedaan, is het niet ongebruikelijk dat men 
een dagelijkse vezelconsumptie van meer 
dan 100 gram per dag haalt!

Bedenk manieren om uw vezelinname te 
verhogen, met name vroeg op de dag. Voeg bij 
uw ontbijt een portie fruit, zoals schijfjes peer of 
verse bessen, toe aan uw ontbijtgranen. Als u 
niet allergisch bent voor lectines, kies dan voor 
brood dat is bereid uit echte volkorengranen 
(etiketten kunnen misleidend zijn, dus leer hoe 
u de lijst met ingrediënten moet lezen). Focus 
op het eten van groenten als de helft van uw 
lunch, en eindig met een stuk fruit dat goed is 
voor de stoelgang, zoals een peer. 

Laad uw vriesvak vol met bevroren groenten, 
zodat u altijd groenten bij de hand hebt om 
in een soep, omelet of snel wokgerecht te 

verwerken. Laat de schil zitten aan 
aardappelen, koolraap, knolrapen en 
yamswortel, want de schil van deze 
groenten bevat de meeste vezels. Voeg rode 
linzen toe aan de pastasaus voor een hoger 
gehalte aan vezels en om de saus dikker te 
maken. Maak er een gewoonte van om een 
grote salade met veel bladsla bij elke 
avondmaaltijd te eten.  

Vezels zijn een vorm van 
koolhydraten die ons lichaam niet 
echt kan verteren. Ze komen het 
meest voor in groenten, fruit, bonen, 
noten, zaden en volkorengranen. 
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Bij veel van de leuke voedseltrends horen superfoods die afkomstig zijn uit exotische oorden, een 
moeilijk uit te spreken naam hebben en – laten we het maar gewoon zeggen – vandaag hip zijn en 
morgen weer vergeten. We roeren MCT-olie door onze koffie en sprenkelen chiazaadjes over onze 
ochtendmuesli. Misschien maakt u een matcha-en-kurkuma latte op een rustig-aan-zaterdagochtend. 
Maar een superfood waar u waarschijnlijk onvoldoende van binnenkrijgt? Voedingsvezels.

Voedingsvezels  
Kruiden en supplementen

Voedingsvezels zijn belangrijk, juist 
omdat deze niet kunnen worden 
verteerd door onze menselijke 
spijsverteringsenzymen. In plaats 
daarvan worden ze verteerd door de 
biljoenen bacteriën die onze darmen 
bevolken. Wetenschappers beseffen 
steeds meer welke enorm belangrijke 
rol bacteriën spelen in de menselijke 
gezondheid. 

Eet selderijstengels, wortels of 
gesneden broccolistengels als snack 
tussen maaltijden door. 

1 Clemens, Roger, et al. “Filling America’s Fiber Intake Gap: 
Summary of a Roundtable to Probe Realistic Solutions with a 
Focus on Grain-Based Foods.” The Journal of Nutrition,  
vol. 142, no. 7, July 2012, doi:10.3945/jn.112.160176. 
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Hier zijn een paar tips en handigheidjes 
waarmee ouders hun kinderen kunnen 
bijstaan in het omgaan met angst en 
spanningen op elke leeftijd:

De tekenen herkennen
Kinderen van verschillende leeftijden uiten 
hun angst en spannningen op verschillende 
manieren. Jonge kinderen kunnen 
lichtgeraakt, huilerig of extra aanhankelijk 
worden. Of ze gaan bedplassen. Oudere 
kinderen kunnen worstelen met eenvoudige, 
alledaagse uitdagingen, vinden het misschien 
moeilijk om zich te concentreren, ontwikkelen 
slaapproblemen of krijgen vaker boze 
uitbarstingen.1  

Beheersen in plaats van wegnemen
Geen enkele ouder wil zijn of haar kind 
ongelukkig zien, maar proactief alle 
stressfactoren wegnemen zal een kind later 
in het leven niets opleveren. De beste manier 
waarop u een kind kan helpen bij het 
overwinnen van angsten is door hem of haar 
de vaardigheden mee te geven die ze nodig 
hebben om angsten op een gezonde manier 
te beheersen. 

Laat het gaan
Net zoals ouders de bron van de angsten 
willen wegnemen, zijn ze van nature ook 
geneigd zich overmatig beschermend te 
gedragen wanneer zij hun kind ergens mee 
zien worstelen. Doe uw best om niet zelf 
gespannen te raken (als dat gebeurt, laat 
dan zien dat u zelf weet hoe u gezonde 
copingstrategieën moet toepassen), en 
probeer om niet overmatig beschermend te 
zijn. 

Wees realistisch
“Probeer het nou gewoon. Je zult zien dat je 
het hartstikke leuk vindt.” Het is verleidelijk om 
deze logica toe te passen op een kind, maar 
het is geen realistische belofte. Hoewel ouders 
hun eigen kind meestal het beste kennen, kan 
het tegen u gaan werken om ze te beloven 
dat ze iets hartstikke leuk zullen vinden. Dit 
kan later vertrouwensproblemen opleveren. 
Laat in plaats daarvan weten dat u vertrouwen 
hebt in hun vaardigheden. Laat uw kind weten 
dat u het vertrouwt en dat wat er ook gebeurt, 
alles uiteindelijk weer goedkomt. Dit zal uw 
kind helpen om een meer realistisch gevoel 
van vertrouwen te ontwikkelen.

Respecteer gevoelens
De angsten van uw kind afdoen als 
nietsbetekenend, zal uw kind niet verder 
helpen. Het doet het zelfvertrouwen van uw 
kind ook geen goed. Eerlijke en meelevende 
gesprekken zijn essentieel om iedereen te 
laten begrijpen waar de angsten vandaan 
komen en wat eraan kan worden gedaan om 
deze te overwinnen. Zinnen als “Ik weet dat 
je bang bent en dat is ook niet erg” en “Ik 
ben hier bij je net zolang totdat we er samen 
uit komen”, helpen uw kind zich gezien en 
gehoord te laten voelen en zorgen dat uw 
kind niet wordt overmand door zijn of haar 
angsten. 

Laat zelf zien wat gezonde 
copingstrategieën zijn
Onze kinderen kijken en luisteren altijd. 
Naarmate kinderen ouder worden, wordt het 

nog belangrijker om zelf het goede 
voorbeeld te geven en te laten zien wat goed 
gedrag inhoudt. Als uw kind bijvoorbeeld is 
opgegroeid met het voorbeeld dat u elke 
angst en/of elk probleem wegdrinkt met 
overvloedige hoeveelheden alcohol, zal hij/zij 
veel eerder geneigd zijn om ditzelfde 
ongezonde gedrag over te nemen. 
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Op enig moment moet elke ouder zijn of haar kind helpen omgaan 
met angst of spanning. Of dit nu voortkomt uit examenstress, 
sociale media, digitaal pesten, een nieuwe school, een vriend(in) 
die verhuist naar een andere stad of iets anders, angst is iets waar 
elk kind van tijd tot tijd mee geconfronteerd wordt. 

Omgaan met de angsten van 
onze kinderen

Gezondheid van het gezin

Wanneer we kinderen leren hoe 
zij angsten zelf kunnen verdragen 
en overwinnen, brengen we ze 
essentiële levensvaardigheden bij 
waar ze nog jarenlang iets aan zullen 
hebben. 

Maar als uw kind heeft gezien 
hoe u gezonde copingstrategieën 
toepaste, zoals praten met 
vrienden, focussen op de positieve 
aspecten en op constructieve wijze 
problemen uitwerken, zal hij of zij 
ook die gezonde copingstrategieën 
toepassen om angsten de baas te 
worden. 

Weersta de neiging om uw kind 
zaken uit handen te nemen. 
Bespreek liever manieren met 
uw kind om situaties die angst of 
spanning opwekken te vermijden 
en moedig hem/haar aan om 
gezonde manieren te vinden waarop 
zij de bronnen van angst kunnen 
beheersen.

1 Staff. “Anxiety in Children.” NHS Choices. NHS. Accessed 
November 3, 2019. https://www.nhs.uk/conditions/stress-
anxiety-depression/anxiety-in-children/.
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Stel geen sturende vragen
In plaats van te vragen of uw dochter bang 
is om naar een nieuwe school te gaan, 
vraagt u haar hoe ze erover denkt om te 
beginnen bij een nieuwe school. De eerste 
vraag is sturend en kan negatieve 
gedachten opwekken in uw kind, die ze 
daarvoor nog niet had. 

Hulp zoeken
Je gespannen voelen is natuurlijk en 
normaal. Als uw kind moeite heeft om met 
angst en spanningen om te gaan, is de 
kans groot dat u hem of haar kunt helpen 
de kwestie onder controle te krijgen. 

Begin met het maken van een afspraak 
met de huisarts en kijk van daaruit hoe het 
verder gaat. Zorg ervoor dat de voeding 
van uw kind optimaal is, aangezien 
tekorten van bepaalde aminozuren, of een 
verstoord evenwicht daarvan, zoals te veel 
ontstekingsbevorderende vetzuren en 
onvoldoende ontstekingsremmende 
aminozuren in de voeding en dus ook in 
het lichaam, hun ontwikkelende hersenen 
gemakkelijker in een angstige toestand 
kunnen brengen.
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Als haar angst en  
spanningen echter ernstig  
en aanhoudend zijn, en een 
verstorend effect hebben op  
haar dagelijks leven, kan  
het een goed idee zijn om  
hulp te zoeken. 
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Dergelijke woningen waarin meerdere 
generaties samenwonen, combineren het 
beste van kinderdagverblijven, wijkcentra 
voor ouderen en ontmoetingsplaatsen voor 
jonge gezinnen waar ze bij een kop koffie 
advies kunnen krijgen. 

Er zijn speciale woonkamers gereserveerd 
voor mensen van boven de 60 waar zij zich 
kunnen ontspannen, maar veel mensen 
zullen merken dat de deur naar het speciale 
kindergedeelte zelden lang gesloten blijft.1 

Het zou geen verrassing moeten zijn dat 
zoveel mensen baat hebben bij wonen met 
meerdere generaties onder één dak. De 
mensheid heeft een ontwikkeling 
doorgemaakt van leven in stamverband naar 
wonen in dorpen. De moderne manier van 
gescheiden wonen was betrekkelijk nieuw 
voor de mensheid. Nu wonen we dus soms 
weer in huizen met meerdere generaties 
onder één dak. 

Als het meergeneratiewonen inhoudt dat 
kinderen, ouders en grootouders allemaal 
onder één dak wonen, biedt dit voor 
iedereen voordelen. De mogelijkheid om 
klusjes te verdelen bespaart iedereen tijd en 
energie. Het helpt er ook voor te zorgen dat 
iedereen zijn steentje bijdraagt, zodat 
kinderen beseffen hoe belangrijk het is dat 
iedereen meedoet. Grootouders krijgen 
hierdoor bovendien een gevoel van 
voldoening. 

Werkende ouders kunnen tijd besparen 
doordat ze de zorg voor hun kinderen 
regelmatig aan hun grootouders kunnen 
toevertrouwen. Kinderen hebben er baat bij 
om bij meerdere rolmodellen te wonen, die 
hen ook leren hoe zij ouderen met respect 
moeten behandelen en met hen moeten 
omgaan. Dit laatste is iets wat volgens 
sommigen in onze moderne maatschappij, 
waar jongeren vaak geen band meer hebben 
met de oudere generaties, helaas dreigt te 
verdwijnen. 

Grootouders op hun beurt voelen zich meer 
betrokken en nuttiger wanneer zij hun 
kinderen en kleinkinderen hulp kunnen 
bieden. Concreet kan dit zijn: de 
kleinkinderen helpen met hun huiswerk, 
maaltijden bereiden wanneer de ouders 
werken, oppassen, bijspringen met 
rekeningen en nog talloze andere manieren. 

Voor de ouderen is misschien nog wel het 
belangrijkste aspect van het samenwonen 
van meerdere generaties met elkaar: 
eenzaamheid voorkomen. Dit 
veelvoorkomende probleem in onze huidige 
samenleving kan zwaar drukken op senioren 
die zich niet meer verbonden voelen met de 
rest van hun familie en gemeenschap. Door 
dagelijkse activiteiten te ondernemen met 
gezinsleden in een meergeneratiewoning, 
ervaren grootouders een betere 
levenskwaliteit.

En ouderen die ver van hun eigen 
familieleden vandaan wonen, kunnen op 
deze manier nog altijd banden onderhouden 
met leden van de jongere generaties, 
doordat ze iets kunnen betekenen en 
levensvreugde ervaren door ouders te 
adviseren en met kinderen te spelen. 

Er zijn niet veel gesprekken voor nodig om 
erachter te komen hoe goed dit voor beide 
partijen voelt. Het succes van degene die 
iets leert, straalt af op degene die iets 
onderwijst. Deze wisselwerking stimuleert de 
eigenwaarde en levensvreugde voor beide 
partijen.

Natuurlijk zijn er voor beide kanten 
uitdagingen. Het kan even duren voordat 
men elkaars opvoedingsstijl waardeert en 
elkaars grenzen weet te respecteren. Maar 
voor het leeuwendeel van de mensen van 
welke leeftijd dan ook biedt het 
samenwonen met meerdere generaties veel 
meer voordelen dan uitdagingen.  
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Twee factoren zijn de motor achter een innovatieve, nieuwe manier van wonen. Het aantal 
volwassenen van boven de 65 zal naar verwachting verdubbelen en de kosten van kinderopvang 
stijgen elk jaar opnieuw. In Duitsland heeft men hiervoor de ideale oplossing bedacht: 
meergeneratiewoningen. 

Voordelen van meergeneratiewoningen 

Gezondheid van het gezin

In Duitsland werden in 2003 voor 
het eerst meergeneratiewoningen 
opgezet. Dit werd een blijvend 
succes en het concept breidde 
zich uit naar andere landen, om 
goede redenen – zowel sociale als 
financiële. 

Er zijn nog weer andere voordelen 
aan verbonden wanneer de diverse 
generaties bij elkaar komen op 
locaties buiten de woning. Jonge 
ouders nemen soms liever goede 
raad aan van senioren die geen 
familie van hen zijn, waar het gaat 
om zaken als geld en familiekwesties. 

Binnenshuis of buitenshuis, de 
vaardigheid om op kinderen te 
passen en (jong)volwassenen 
te adviseren brengt hoe dan ook 
oprechte vreugde en een vorm van 
zingeving in iemands leven. Het voelt 
gewoon goed om andere mensen te 
helpen. 

1 Oltermann, Philip. “Germany’s ‘Multigeneration Houses’ 
Could Solve Two Problems for Britain.” The Guardian. Guardian 
News and Media, May 2, 2014. https://www.theguardian.com/
world/2014/may/02/germany-multigeneration-house-solve-
problems-britain.
2 Goyer, Amy. “Multigenerational Living Is Rising, and May 
Be to Everyone’s Benefit.” American Society on Aging. 
Accessed November 3, 2019. https://www.asaging.org/blog/
multigenerational-living-rising-and-may-be-everyones-benefit.
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“Wees eens een kerel” is de meest 
problematische van het rijtje denigrerende 
uitdrukkingen, omdat dit verouderde en 
genderspecifieke zinnetje respectloos is en 
hierdoor het echte probleem onbesproken 
blijft. Op het eerste gezicht lijkt het een 
onschuldige manier om een man te vertellen 
dat hij zijn verantwoordelijkheid moet nemen, 
sterk moet zijn of minder emoties moet 
tonen (wat is er mis met het tonen van 
emoties?), maar wat eigenlijk wordt bedoeld 
is dat diegene zich meer of minder een man 
kan tonen, afhankelijk van hoe goed hij zijn 
emoties weet te verbergen. 

Veel mannen praten liever niet over hun 
gezondheid. Dit kan zo ver gaan dat het 
uiteindelijk schade oplevert voor hun 
geestelijke en fysieke gezondheid. Voor een 
man die toch al kampt met een probleem, 
kan het verlammend werken om te horen te 
krijgen: “Wees een kerel”. 

Mannen die in staat zijn om zich open te 
stellen en die nauwe vriendschappen 
kunnen onderhouden met andere positief 
ingestelde mannen, hebben over het 
algemeen een betere emotionele en 
lichamelijke gezondheid dan mannen die 
geen interesse hebben in het opbouwen of 
onderhouden van vriendschappen. 

Er zijn vele redenen waarom een man een 
groep vertrouwde, positief ingestelde 
vrienden nodig heeft die niet zeggen 
“verman je” wanneer hij negatieve gevoelens 
ervaart. Het opzoeken en onderhouden van 

netwerken voor positieve steun in de hele 
loop van iemands leven kan een groot 
verschil uitmaken wanneer zich een 
emotionele crisis voordoet. 

Wanneer mannen (en vrouwen) elkaar 
emotioneel steunen en zich vertrouwd en 
gewaardeerd weten wanneer zij hun emoties 
met anderen delen, heeft iedereen baat bij 
dit proces van verbinding en ondersteuning. 
Wanneer vrienden kunnen vertrouwen op de 
emoties, behoeften en meningen van elkaar 
en deze ook bij elkaar respecteren, volgen 
andere belangrijke relationele eigenschappen 
vanzelf: openhartigheid, gelijkwaardigheid, 
steun, vergevingsgezindheid enz. 

Wanneer iedereen de traditionele 
standpunten over mannelijkheid loslaat, 
mogen mannen talloze relaties aangaan met 
mensen uit allerlei levensgebieden – werk, 
buurtgemeenschap, sportschoolmaatjes, 
kerk, school, familie. Het is belangrijk dat 
vriendschappen ook mensen omvatten van 
verschillende leeftijden, rassen, seksen en 
woonplaatsen, want verschillende vrienden 
vervullen verschillende behoeften. 

Sommigen bieden de broodnodige 
emotionele steun, anderen helpen met 
gemotiveerd blijven in de sportschool, nog 
weer anderen bieden ondersteuning bij 
problemen op het werk – en veel vrienden 
vervullen meerdere rollen.
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Vaak wordt er gezegd “verman je”, “wees eens een kerel”, “daar word je hard van”, “wen er maar 
aan”, “zet het van je af” of iets dergelijks wanneer een vriend of mannelijk familielid een persoonlijk 
probleem aankaart. Jarenlang waren die reacties maatschappelijk aanvaardbaar. Maar eigenlijk 
konden ze al nooit door de beugel. 

Waarom we ermee op moeten houden om 
te zeggen: “Verman je”

Gezondheid van het gezin

We hoeven de mannen in ons leven 
niet te vertellen dat ze zich moeten 
vermannen. In plaats daarvan 
kunnen we hen beter aanmoedigen 
om zich “open te stellen”. Mannen 
moeten de bevestiging krijgen 
dat het delen van hun gevoelens 
gewaardeerd wordt.

Elke unieke en bemoedigende vriend 
zorgt ervoor dat het leven van een 
man iets verbetert, door hem iets 
specifieks te bieden dat hij nodig 
heeft in zijn leven. 

Wanneer ze zich veilig voelen 
onder vrienden durven mannen te 
delen hoe ze zich voelen, iets wat 
veel stress kan helpen verlichten. 
Voor mannen die vastzitten in 
‘traditionele’ rollen waarin ze zich niet 
veilig voelen om zich open te stellen, 
kan het spannend zijn om die eerste 
stap te zetten, maar toch loont dat 
de moeite. 
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Positieve vriendschappen met mensen die 
niet geloven in het verouderde motto 
“verman je” helpen de persoonlijke groei te 
bevorderen. 

En het mooiste is: door positieve 
vriendschappen te koesteren en kwetsende 
clichés te vermijden, kunnen er nog meer 
positieve dingen, mensen, ervaringen en 
omstandigheden worden aangetrokken in 
het leven van een man.
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En beide mensen hebben baat bij 
zo’n vriendschap! Beide vrienden 
voelen zich blij en ervaren minder 
stress in elkaars gezelschap. 
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Wanneer een vrouw de menopauze nadert, 
kan de juiste voedingsondersteuning 
ongemakkelijke symptomen van de 
menopauze helpen verminderen en soms 
voorkomen. 

Vaak bevat het voedingspatroon van vrouwen 
te weinig ijzer en calcium. Om voldoende ijzer 
binnen te krijgen, zouden vrouwen die de 
menopauze ingaan, elke dag minstens drie 
porties voedsel eten die rijk zijn aan ijzer. 

Voor calcium, dat tijdens de menopauze 
minder wordt opgenomen en meer wordt 
uitgescheiden via de urine,1 zouden vrouwen 
dagelijks drie of vier porties zuivelproducten 
en voedingsmiddelen die rijk zijn aan calcium 
moeten consumeren. Zuivelproducten zoals 
melk, yoghurt en kefir zijn hele goede 
bronnen van calcium. Nog betere bronnen 
van calcium zijn broccoli, peulvruchten, 
donkere bladgroenten en vis met graten, 
zoals sardientjes en zalm in blik.2 

 

Vezelrijk voedsel helpt het cholesterolgehalte 
te beheersen, want geconsumeerde vezels 
worden niet door het lichaam opgenomen 
EN vezels binden zich aan vetten, wat 
inhoudt dat deze vetten evenmin kunnen 
worden opgenomen.3  

Ten tweede bevordert vezelrijk voedsel het 
gevoel van verzadiging, waardoor vrouwen 
minder behoefte hebben om ongezond 
voedsel te gaan snacken. Dit voorkomt op 
zijn beurt weer dat tijdens de menopauze 
gewichtstoename optreedt. Vezels zijn te 
vinden in volkorengranen zoals zilvervliesrijst 
en havermout, evenals in alle groenten en 
fruitsoorten. 

Net zo belangrijk als het advies over wat een 
vrouw zou moeten eten, is het advies over 
welke voedingsmiddelen een vrouw zou 
moeten vermijden. Het is belangrijk om 
kleinere porties te eten en minder 
voedingsmiddelen te eten die een extreem 
hoog percentage vet, suiker en calorieën 
bevatten. Rond deze leeftijd gaat de 
stofwisseling doorgaans langzamer werken, 
wat inhoudt dat het lichaam calorieën minder 
snel verbrandt dan voorheen. 
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De uitgangspunten bij voeding in alle levensfasen zijn geworteld 
in een aanbevolen ruime consumptie van een grote diversiteit 
aan vers fruit en verse groenten, volop drinkwater, vezels en 
eiwitten, terwijl wordt aangedrongen op een beperkte inname 
van bewerkte voedingswaren, fastfood en gemaksvoedsel. 
Maar bij elke levensfase horen ook bepaalde aanvullende 
voedingsbehoeften om de veranderingen in ons lichaam te 
ondersteunen. Voor de menopauze geldt dat evengoed. 

Menopauze en 
voedingspatroon 

Gezondheid van het gezin

Dit zijn onder andere mager, 
organisch geproduceerd rood vlees, 
pluimveevlees, eieren, groene 
bladgroenten, noten en in het wild 
gevangen vis. 

Vrouwen van elke leeftijd moeten 
veel water drinken. Tijdens de 
menopauze kan dit met name 
belangrijk zijn voor comfort en tegen 
vaginale droogheid. Als algemene 
stelregel wordt aanbevolen om 
minstens acht glazen water per dag 
te drinken.

Vezels vormen een belangrijk 
onderdeel van de voeding, om twee 
hoofdredenen. Ten eerste kan het 
cholesterolgehalte van het bloed aan 
het begin van de menopauze sterk 
stijgen, wat het risico op het ontstaan 
van hartaandoeningen kan vergroten. 

1 Heaney, Robert P., Robert R. Recker, and Paul D. Saville 
Omaha. “Menopausal Changes in Calcium Balance 
Performance.” Nutrition Reviews 41, no. 3 (2009): 86–89. 
https://doi.org/10.1111/j.1753-4887.1983.tb07709.x.
2 Johnson, Traci C. “Menopause Diet/Foods: What to Eat & 
What to Avoid.” WebMD. WebMD, August 4, 2018. https://
www.webmd.com/menopause/guide/staying-healthy-through-
good-nuitrition#1.
3 “The Menopause Diet.” wallerwellness.com. Accessed 
November 3, 2019. https://www.wallerwellness.com/health-
aging/the-menopause-diet.
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Suiker en zout moeten ook met mate 
worden gegeten. Te veel zout kan de 
bloeddruk doen stijgen. Aangezien hoge 
bloeddruk en een hoog cholesterolgehalte 
hand in hand gaan, is het van cruciaal 
belang dat vrouwen scherp gaan letten op 
hun zoutgebruik als bescherming tegen 
hart- en vaatziekten. Dit houdt eveneens in 
dat u gerookte, gezouten en gegrilde 
voedingsmiddelen die veel nitriet bevatten 
beter kunt vermijden. Geraffineerde suikers 
stimuleren de afgifte van insuline, wat leidt 
tot gewichtstoename, verlies van 
insulinegevoeligheid, metabool syndroom en 
uiteindelijk tot diabetes type 2.

 

Door van de lente tot de herfst twintig 
minuten per dag buiten in de zon door te 
brengen tijdens de zonnigste uren van de 
dag, zonder zonnebrandcrème, is veruit de 
beste manier om ervoor te zorgen dat het 
lichaam voldoende van de zonnevitamine 
aanmaakt om te helpen met de 
menopauze.4  
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Menopauze en 
voedingspatroon 

Iets wat belangrijk is voor de 
bescherming van botten tijdens de 
menopauze en dat niet uit de voeding 
kan worden gehaald, is vitamine D.

4 Suszynski, Marie, and Rosalyn Carson-DeWitt. “Menopause: 
The Optimal Menopause Diet.” EverydayHealth.com. Accessed 
November 3, 2019. https://www.everydayhealth.com/hs/guide-
to-managing-menopause/the-optimal-menopause-diet/.
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Laten we eerst eens kijken naar het verschil 
tussen de serveergrootte en de 
portiegrootte. De serveergrootte is de 
aanbevolen hoeveelheid van een bepaald 
voedingsproduct. Het is ook de hoeveelheid 
waarop de voedingswaardegegevens zijn 
gebaseerd wanneer we het etiket van een 
voedingsmiddel lezen. 

Kortom, hoe kunnen we de portiegrootte 
binnen de perken houden? U kunt dit op 
veel manieren aanpakken. Om te beginnen 
kunt u, als u buitenshuis eet, vragen of de 
helft van uw maaltijd in een meeneemdoosje 
kan worden verpakt voordat het wordt 
opgediend. Uw ober zal dit graag voor u 
doen en u komt zo niet in de verleiding om 
meer te eten dan u nodig hebt. Het kan ook 
de moeite waard zijn om u bewust te zijn 
van uw tafelgenoten. Een recente evaluatie 
lijkt erop te wijzen dat we meer eten 
wanneer we samen zijn met vrienden en 

familie. We zijn eerder geneigd onze porties 
te beperken in het bijzijn van mensen die we 
niet kennen. Het kan helpen om bewust 
aandacht te besteden aan de grootte van 
uw eigen porties, evenals aan de porties van 
de mensen om ons heen.2 Sommige 
mensen slagen erin hun portiegroottes te 
beheersen door een eetdagboek bij te 
houden van alles wat ze eten, of door een 
app te gebruiken voor het bijhouden van 
maaltijden. Een andere goede manier is om 
zorgvuldig voedingsmiddelen uit te kiezen 
die veel vezels en eiwitten bevatten. Want 
beide dragen bij aan het gevoel dat de trek 
gestild is en aan een langdurig verzadigd 
gevoel. 

De dieetindustrie is een enorme markt, 
aangedreven door miljarden dollars aan omzet 
wereldwijd. Hoewel veel producten die worden 
aangeprezen als ‘light-variant’ een mogelijk 
gezond alternatief zijn voor andere 
voedingsproducten, zijn niet alle ‘light’-
producten gelijk. Light frisdrank is hiervan een 
goed voorbeeld. Uit een recent onderzoek, 
waarbij 451.743 mensen uit 10 landen in 
Europa werden gevolgd, bleek bijvoorbeeld 
dat het regelmatig drinken van frisdrank 
verbonden was aan een groter risico op alle 
doodsoorzaken, of er nu ‘light’ op het etiket 
stond of niet.1 Dit is niet het enige onderzoek 
dat een verband aantoont. Bewerkte 
voedingsmiddelen met een hoog gehalte aan 
kunstmatige ingrediënten zullen nooit het 
tovermiddel zijn voor een betere gezondheid, 
ongeacht wat er op het etiket staat. Als het 
aankomt op dorst lessen, is de allerbeste 
oplossing nog altijd water. Honderdduizenden 
jaren geleden dronken onze voorouders alleen 
maar water – meer heeft ons lichaam niet 
nodig om gehydrateerd te blijven. Voor 
sommige mensen die eraan gewend zijn 
geraakt om frisdrank, sportdrankjes en 
energiedrankjes te drinken, kan het moeilijk zijn 
om over te stappen op een voedingspatroon 
van alleen water. Als dit ook voor u geldt, 
probeer dan eens een paar theelepels 
citroensap toe te voegen aan uw waterfles om 
de overgang te vergemakkelijken met een 
citrussmaak. 

Ja! Lichaamsbeweging heeft veel positieve gevolgen – op 
uw stemming, geheugen, hartgezondheid, 
immuunsysteem, slaap en meer. Regelmatige 
lichaamsbeweging kan de denkprocessen verbeteren in 
senioren met een zittende levensstijl bij wie de cognitieve 
vermogens achteruitgaan3; het kan de stemming 
verbeteren (vooral bij mensen met een bipolaire stoornis),  
het kan de nachtelijke slaap verbeteren, het 
immuunsysteem beschermen,4 het hart- en vaatstelsel 
beschermen,5 onze eetlust helpen beheersen en nog veel 
meer. Lichaamsbeweging is goed voor nog zo veel meer 
zaken dan alleen gewichtsbeheersing. Het biedt ontelbare 
voordelen voor uw lichaam en geest. 
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Is light frisdrank beter voor me 
dan gewone frisdrank?

Helpt lichaamsbeweging nog op andere 
manieren, behalve dat ik er door afval?

Vraag het  de expert

Een portiegrootte is de hoeveelheid 
die we zelf besluiten te eten. 
Daarom kan een portiegrootte meer 
bevatten dan een serveersuggestie, 
wat inhoudt dat velen van ons 
vaak meer calorieën eten dan we 
beseffen. 

Hoe kan ik de grootte van mijn 
porties beter beheersen?

1 Mullee A, Romaguera D, Pearson-Stuttard J, et al. Association 
Between Soft Drink Consumption and Mortality in 10 European 
Countries. JAMA Intern Med. Published online September 3, 
2019. doi:10.1001/jamainternmed.2019.2478
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