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Disclaimer

 

Het programma is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De maker
stelt zich echter niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele
onjuistheden en / of onvolledigheden in deze uitgave. 

De informatie in dit document is niet bedoeld als diagnostiek en behandeling van
medische aandoeningen. Je kunt je huisarts of specialist beter één keer te vaak
bezoeken dan één keer te weinig. De ideeën en methode in dit document zijn
gebaseerd op de meningen en ervaringen van de auteur en naar beste weten
opgesteld en uiterst secuur getoetst. De leefstijlveranderingen in dit document
kunnen medicatie gebruik beïnvloeden. Iedereen blijft verantwoordelijk voor zijn
eigen handelen na het lezen van dit document. De auteur stelt zich niet aansprakelijk
voor eventuele schade of letsel die het gevolg zijn van de adviezen uit dit document.
Raadpleeg daarom altijd eerst je eigen arts voordat je actief aan je voeding en leefstijl
gaat werken. 

Op de inhoud van dit materiaal is auteursrecht van toepassing. Alle rechten zijn
voorbehouden. De inhoud mag niet zonder schriftelijke toestemming van Inge
Nammensma worden gekopieerd of gebruikt worden. Gebruik je social media en wil
je iets van mij delen gebruik dan @narcissushub
Ook is mijn gezondheidsplatform te vinden op www.narcissushub.com



Voorwoord

 

Lieve jij, 

Hartelijk dank dat jij deelneemt aan het online programma POWER VROUW "Voel je
gezonder en zelfverzekerder in 8 weken". 

Ik heb dit programma speciaal voor jou ontwikkeld. Ik, Inge Nammensma wil mensen
zoals jou in hun kracht zetten en jou weer het zelfvertrouwen geven zodat jij gaat
stralen. Jouw hormonen spelen daarbij een cruciale rol. Wat jij eet en drinkt, hoe jij
slaapt, beweegt, denkt, tegen jezelf praat en welke informatie jij tot je neemt: alles
heeft invloed op jouw hormoonbalans. 

Graag wil ik jou inspireren met mijn programma. Ik wil jou graag wegwijs maken in de
wereld van de hormonen, wat ze met ons doen, waarom je soms bij een hormonale
disbalans beter niet te intensief moet sporten. Wat voor invloed pure, verse en
onbewerkte voeding met je hormonen doen en nog veel meer. Ik reik jou heel veel
informatie en tips aan, maar dit betekent niet dat jij alles zo maar moet uitvoeren wat
jij leest. Jij pakt eruit wat voor jou passend is op dit moment. Stapje voor stapje kun jij
werken aan een gezonde leefstijl en aan een goede hormoonbalans. Alle factoren
hebben namelijk invloed op elkaar, maar daar zal jij gedurende het programma wel
langzaam aan achter komen. 

In de video over 'Mijn kijk op gezonde voeding' zal ik veel informatie en inzichten
geven over de invloed van voeding op hormonen. Doordat we vaak  onvolwaardige
voedingsstoffen binnenkrijgen raakt ons hormoonbalans uit balans. Bijvoorbeeld veel
fastfood of veel light / magere producten te eten kunnen uiteindelijk zorgen voor een
verstoring van ons insulinehormoon of ons cortisolhormoon. Dit kan echt hele
vervelende klachten geven. Dus door eerst weer terug naar de basis qua voeding te
gaan, zo puur, vers en onbewerkt mogelijk kunnen we dit vaak weer herstellen.
Omdat ik niet wil dat jezelf moet gaan zoeken naar wat hormoonproof eten is, heb ik
ervoor gekozen om weekmenu's samen te stellen. Jij mag ze volgen, graag zelfs. Jij
kunt starten wanneer jij wilt.  Jij hoeft ook niet alle weekmenu's te doorlopen, jij mag
zelfs het ontbijt, lunch en diner van andere dagen met elkaar verwisselen. Het gaat
erom dat jij geïnspireerd wordt door de recepten en dat jij gaat begrijpen welke
voedingsmiddelen bijdragen aan een hormonale balans. Door op deze manier te eten
komt er rust in het lichaam, de inwendige stress neemt af, de juiste voedingstoffen
voor de schildklier komen binnen, bloedsuikerspiegels worden constanter, het
verzadigingshormoon gaat zijn werk weer doen en hierdoor ben jij dan zelfs in staat
om weer af te vallen. Soms niet direct, het lichaam heeft een hersteltijd nodig en dit
varieert bij iedereen. Hang heel erg van jouw persoonlijke disbalans af, of jij al in de
overgang bent en jouw voorgeschiedenis van diëten. 



 

Doordat deze recepten hormoonproof zijn en geen toegevoegde suikers bevatten
kun jij er de eerste paar dagen wel meer moe van zijn en hoofdpijn ervaren omdat dit
een soort afkickverschijnselen zijn van de suiker, verderop in dit document vindt jij
meer informatie over dit onderwerp. Ze zeggen vaak ook niet voor niets dat afkicken
van suiker moeilijker is dan van drugs. Dus wees je hier bewust van. 
Soms is het ook wennen voor de darmen om in één keer zoveel meer groente binnen
te krijgen.

Tevens heb ik een overzicht van veelvoorkomende ingrediënten in de Nederlandse
keuken voor jou samengesteld. Hierin heb ik de meest voorkomende producten die
wij, Nederlanders eten opgeschreven met vervangende alternatieven voor in jouw
voorraadkast.  Ik hoop dat dit jou een extra ondersteuning biedt.

 Ik weet nog heel goed mijn eerste keer naar de supermarkt om "andere" producten
te gaan kopen. Het was een zoektocht en kostte meer tijd maar de tweede keer ging
het al sneller en na verloop van tijd weet jij niet beter en heb jij een andere voorraad
in jouw keukenkastjes. 

Ik wens jou heel veel plezier bij deze ontdekkingsreis naar een gezondere versie van
jezelf! 

 
 

Lieve groet,
 

Inge 
 
 



Gezonde voeding bestaat niet. 

Gezonde voeding is vooral divers en zo weinig mogelijk bewerkt. Vooral deze
eeuwenoude wijsheid geldt nog steeds "Niet wat je eet, maar wat je verteert komt je
ten goede". 

En als het om jou gaat ben jij de expert en alleen jij kan bepalen of het wel of niet goed
voelt. Misschien is een salade, hoe gezond die ook kan zijn voor jou niet het
aangewezen voedsel omdat jij of je spijsvertering uitgeput zijn geraakt. Wellicht geeft
een warme soepje dan wel een energie boost.

Kies jouw moment
In de weekmenu's geef ik suggesties op welk moment van de dag je een gerecht kunt
eten.
Maar misschien wil jij die groene soep wel als ontbijt in de loop van de ochtend of de
Muffin als lunch. En dat kan natuurlijk ook, het maakt niet uit als jij je er maar goed bij
voelt. En nogmaals het gros van de diner gerechten kun je ook als lunch eten. Dus ik
zeg niet dat jij het speciaal voor de lunch moet maken, maar als jij iets meer voor het
diner maakt kun jij daar vaak prima een lunch voor de volgende dag aan overhouden.
En het gaat erom dat het een volwaardige, voedzame en gevarieerde lunch is in plaats
van een paar broodjes met kaas of vleeswaren en dit is een hele belangrijke
basisprincipe van hormoonproof eten.

Jij kunt alle recepten gebruiken, welk recept jij ook kiest. Ze helpen jou allemaal om van
elke hap en gezonde stap te maken.
Het ene recept heeft een positieve invloed op bijvoorbeeld een stabiele
bloedsuikerspiegel, het andere recept heeft een positieve invloed op een gezonde
hart- en vaatsysteem, weer een ander recept heeft een positieve invloed op gezonde
darmen en zo ook weer op jouw brein. Beperk je dus niet tot enkele recepten, maar
gebruik alle recepten uit de weekmenu's. Variatie is prioriteit nummer één om
jouw hormonen in balans te krijgen en te houden. 

 
 
 



"Investeer in jouw keukenkastje" 

Veel mensen hebben wel de intentie om gezond te eten, maar in de waan van de dag
wordt het toch snel een minder gezonde of een kant-en-klaar maaltijd. Daarom zijn
voorraadvorming en mealpreppen volgens mij een belangrijke investering om gezonde
eetgewoonten vol te houden. 

"Hormonen niet zo gelukkig"                           "Hormonen gelukkig"

Meel:
Witte bloem

Graanproducten:
Ontbijtgranen

Beschuit & crackers

Brood

Tussendoortjes:
Sultana, Liga, Evergreen, Mueslirepen

Zoet beleg:
Jam, chocoladevlokken, 
chocoladehagelslag, chocoladepasta, 
gezoete pindakaas, gezoete 
notenpasta, speculoospasta, 
vruchtenhagel, appelstroop, 
gestampte muisjes en 
schuddebuikjes

Hartig beleg:
Kaas, alle vleeswaren die eindigen op 
worst zoals boterhamworst, 
cervelaatworst, leverworst

·

VOORRAAD
 

Meel:
Volkorenmeel, Boekweitmeel*, 
havermeel*, amandelmeel*

Graanproducten:
Havermout*, pitten- en zaden
(pompoenpitten, zonnebloempitten,
lijnzaad)
Lijnzaadcrackers, boekweitcrackers*,
rijstwafels*, gekiemd speltbrood*
Volkoren, Spelt, zuurdesembrood* 

Tussendoortjes:
Fruit (met bijvoorbeeld hummusdip),
zelfgemaakte bananenbrood,
ongezouten noten, olijven, dadels*,
zelfgemaakte havermoutrepen

Zoet beleg:
100% notenpasta, 100% pindakaas*, vers
fruit, zelfgemaakte jam van bijvoorbeeld
(diepvries)fruit met chiazaad en een
beetje water

Hartig beleg:
Avocado, hummus, kipfilet, zalm,
geitenkaas, ei, tahin, aubergine, sla 



Zuivel:
Koemelk

Gezoete zuiveldrank

Gezoete yoghurt, vla, kwark

IJs

Fruit:
Gekonfijt fruit

·
 
 

Zuivel:
Verse rauwe melk, geitenmelk,
schapenmelk, ongezoete plantaardige
melk zoals kokosmelk, amandelmelk en
havermelk
Melkkefir, ongezoete plantaardige melk
zoals kokosmelk, amandelmelk en
havermelk evt in de blender met fruit
Volle kwark, Griekse Yoghurt (10% vet),
Skyr, geitenyoghurt – en of kwark,
schapenyoghurt- en of kwark,
kokosyoghurt, yoghurt op basis van
noten
Blenderen van bevroren fruit met Griekse
yoghurt of kokosyoghurt om het romiger
te maken

Fruit:
Gedroogd fruit
Max 2 stuks per dag: vers / diepvries fruit

Groenten:
Bijvoorbeeld: aubergine, asperges,
avocado, bietjes, boerenkool,
bleekselderij, broccoli, bloemkool,
kiemgroenten, knolselderij, komkommer,
paksoi, paprika, pastinaak, pompoen,
rode kool, sla, spinazie, snijbiet, tomaat,
venkel, wortelen, witte kool, winterpeen,
witlof, zeegroente, zuurkool

Bolgewassen:
Bieslook, knoflook, prei, ui

Planten:
Zoals brandnetel, zeewier, zeekraal

Schimmels:
Paddenstoelen zoals shiitakes,
portobello, (kastanje) champions

, 
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Avond eten:
Witte rijst

Couscous

Witte pasta

Lasagnebladen

Pizza

Wraps

Taco’s
Pannenkoeken

Sla croutons

Diepvriesproducten zoals patat

Vlees, vis, schaal- en schelpdieren:
Verpakte hamburgers, frituur snacks, 
rookworst, knakworst, slavinken, 
gepaneerde vlees / vis, gemarineerd 
vlees / vis, pangasiusfilet, kweekvis, 
vis met zware metalen (zoals tonijn)

Peulvruchten:
Bijvoorbeeld bruine bonen, doperwten,
kapucijners, kidneybonen, kikkererwten,
linzen, peultjes, snijbonen, sperziebonen

Avond eten:
Zilvervliessrijst*, groente rijst zoals
broccoli of bloemkoolrijst, rijst op basis
van peulvruchten, gierst*, naakte haver*,
boekweit*
Volkoren couscous* Boekweit couscous*,
peulvruchten couscous*, quinoa*
Pasta van groente (courgette, wortel) of
peulvruchten (linzen, kikkererwten)*,
speltpasta*, glutenvrije pasta*
Lasagnebladen van groente (pompoen,
aubergine, courgette)
Pizzabodem gemaakt van groenten,
speltbodem*, glutenvrije bodem*
Omeletwrap, wrap gemaakt van haver-en
of boekweitmeel.
Sla of koolbladeren
Pannenkoeken van boekweitmeel of
havermeel
Pijnboompitten, pompoenpitten,
zonnebloempitten
Patat van zoete aardappel of groentes
(zoals wortel, koolraap, knolselderij of
pastinaak)

Vlees, vis, schaal- en schelpdieren:
Onbewerkt gevogelte (kip, kalkoen, eend
etc), rund, wild, forel, zalm, makreel,
haring, sardines, kabbeljouw, schol,
gamba’s, garnalen, rivierkreeftjes, kreeft,
krab, mosselen, oesters, tempeh

, 
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Kruiden en specerijen:
Kruiden uit pakjes

Bouillonblokjes met gistextract, 
suiker , msg (E621) en gluten

Zoetstoffen:
Tafelsuiker, basterdsuiker, 
poedersuiker, en de volgende 
zoetstoffen:
Acesulfaan-K (E950)
Aspartaam (E951)
Cyclamaat (E952)
Sacharine (E954)
Sucralose (E955)
Neochesperidine (E959)
Neotaam (E961)
Advantaam (E969)

Snoep:
Snoep met suiker, kleur en / 
of smaakstoffen

Koek:
Kant en klare koekjes, gebak en 
banket

Eieren:
(Biologische) scharreleieren en ei
vervangers zoals 1 el chiazaad of
gebroken lijnzaad met 3 el water

Kruiden en specerijen:
Bijvoorbeeld, verse en gedroogde
kruiden, kurkuma, zeezout of
himalayazout, zwarte peper, knoflook,
uien
Bouillon / bouillonblokjes zonder gist,
suiker, msg (E621) en gluten

Zoetstoffen:
Dadels*, gedroogd fruit, vers fruit,
kokosbloesemsuiker*, ahornsiroop*,
rauwe honing*
Kaneel, vanille extract / poeder (niet de
aroma vorm), pure stevia*, xylitol*

Snoep:
>75% pure chocolade, vers fruit
(bosfruit), gedroogd fruit, dadels*

Koek:
Bijvoorbeeld: zelfgemaakte koekjes van
haver- of amandelmeel, bananenbrood,
pompoenbrood, notenbrood. Kwarktaart
van een zelfgemaakte noten-dadelbodem
en een kwark laag opgestijfd door agar
agar, appeltaart van havermeel etc

VOORRAAD
 



Snacks:
Chips

Gezouten of gesuikerde noten

Pinda’s

Drinken:
Frisdrank, limonadesiroop, 
vruchtensap

Energiedrankjes

Chocolademelk uit pak

Koffie en thee met suiker

Alcohol

*Deze producten behoren tot een gezond voedingspatroon, maar houd er wel
rekening mee dat je er niet teveel van eet. 

Snacks:
Chips gemaakt van groente zoals zoet
aardappel, bietjes, pastinaak etc
Ongezouten en ongebrande noten of
geroosterde kikkererwten
Groenten met hummus dip

Drinken:
Water, water met vers fruit, water met
een koud theezakje, kokoswater, water
met kruiden zoals rozemarijn, munt etc
Water met vers fruit, groentesap of een
smoothie, kokoswater
Zelfgemaakte chocolademelk van rauwe
cacaopoeder en plantaardige melk of
zelfgemaakte kurkuma latte of spirulina
latte
Probeer aftebouwen zodat je kunt
wennen aan koffie en thee zonder
zoetmiddel. 
Spa rood met limoensap, muntblaadjes,
ijsblokjes. Andere smaakmakers zijn
bijvoorbeeld citroen, gember, aardbeien,
mango en komkommer. 

, 
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Direct wanneer je opstaat 
Een half uurtje voor elke maaltijd 
Rond 16.00 
's Avonds rond 20.00

Water voor een plattere buik:
Je weet natuurlijk wel dat water essentieel is. Zonder water kun je niet overleven.
Maar water drinken helpt je ook om een plattere buik te krijgen. Door voldoende
water te drinken houd je je maag namelijk gevuld, wat ervoor zorgt dat je minder trek
hebt in (ongezond) voedsel. Water kan er ook voor zorgen dat je beter kunt poepen
en het verminderen van een opgeblazen gevoel in de buik. Daarnaast is het zo dat
ons lichaam honger vaak verwart met dorst. Als je trek hebt, kan het dus goed zijn
dat je lichaam eigenlijk om water vraagt, in plaats van om voedsel. Als je één of twee
glazen water drinkt, is de trek vaak weg. Zo drink je voldoende water op een dag.
Vul vier keer per dag een glazen flesje water van 0,5 liter en houd bij hoeveel je eruit
gedronken hebt. 
Maak er een gewoonte van om op vaste tijdstippen een flesje leeg te drinken. Je kunt
hier ook een wekker voor gebruiken, als reminder dat je water moet drinken.
Voorbeeld van de tijdstippen waarop je water drinkt: 

Pak dagelijks een dosis Vit D uit zonlicht:
Uit onderzoek blijkt dat mensen met meer buikvet vaker een vitamine D tekort
hebben. Hoewel de studie alleen wijst op een verband tussen lichaamsvet en
vitamine D, speculeren experts dat lage vitamine D-waarden mogelijk verband
houden met gewichtstoename. Vitamine D is dus erg belangrijk voor een sterk
immuunsysteem en daarmee houdt het je hormoonbalans op peil.  Daarnaast
bevordert het de opname van calcium, waarmee het zorgt voor sterke botten.
Kortom: voldoende redenen om ervoor te zorgen dat je voldoende vitamine D
binnenkrijgt. De zomer is de beste tijd van het jaar, want de beste bron van vitamine
D is zonlicht. Ga dagelijks zo’n 15 minuten onbeschermd in de zon met je handen en
gezicht. Bescherm jezelf wel weer na de onbeschermde minuten.

Drink thee:
Thee wordt over de hele wereld gedronken. Dat is niet zonder reden, want je kunt er
heel wat gezondheidsvoordelen uit halen. Zo is het drinken van thee in verband
gebracht met onder andere het beschermen van cellen tegen schade en het
verminderen van het risico op hartaandoeningen. Sommige onderzoeken tonen zelfs
aan dat thee gewichtsverlies kan bevorderen en buikvet kan helpen bestrijden.
Daarom hoort theedrinken absoluut in dit rijtje van gezonde gewoontes. Er zijn
bepaalde soorten thee die effectiever vet blijken te bestrijden dan andere. 

·
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Groene thee 
Zwarte thee 
Oolong thee 
Witte thee 
Kruidenthee, zoals rooibos, gember, rozenbottel en hibiscus.

Hieronder de 6 beste theesoorten voor gewichtsverlies.

Drink de cafeïne houdende theesoorten liever overdag en kies ‘s avonds voor een
kruidenthee of witte thee. 

Matig met alcohol:
Ik wil je niet alles ontzeggen, maar als je je sneller weer energieker en zelfverzekerder
wilt voelen, dan is het beter om de alcohol voorlopig te laten staan, of in ieder geval
drastisch te verminderen. Het drinken van alcohol doet niets nuttigs voor je. Het is
giftig, waardoor je lichaam er alles aan doet om de calorieën uit de alcohol direct te
verbranden en de alcohol zo snel mogelijk uit je bloed te verwijderen. Dit proces
krijgt voorrang boven de verbranding van vetten en koolhydraten die het lichaam
binnenkrijgt via voedsel. Deze stoffen worden daardoor opgeslagen als vet. Je kunt je
dus voorstellen dat, de voeding die je binnenkrijgt wordt opgeslagen als vet wanneer
je regelmatig een drankje neemt bij het eten, omdat je lichaam eerst de alcohol uit je
lichaam wil bannen. Dan wordt afvallen ineens lastig en komen de hormonen niet in
balans. Daarbij moet de lever eerst de alcohol afbreken en kan het niet werken aan
de afbraak van je hormonen waardoor je een opstapeling van hormonen in je
lichaam kan krijgen. 
Af en toe een drankje als je op een feestje bent kan geen kwaad, maar houd dit altijd
in je achterhoofd.

·
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Zoete aardappel 
Peulvruchten 
Quinoa, boekweit of zilvervliesrijst 
Speltpasta  / groentepasta 
Zuurdesem- of speltboterhammen 
Havermout etc

Wat moet ik doen als .... 

Iets niet lust
Als je een ingrediënt niet lust, dan kun je in de voorraad lijst kijken naar een
alternatief. Kies een ingrediënt uit hetzelfde rijtje, dan komen de voedingswaarden
grotendeels overeen. Je kunt ook prima recepten met elkaar omwisselen. Gezonde
voeding bestaat niet. Gezonde voeding is divers en zo weinig mogelijk bewerkt. Als
het om jou gaat, ben jij de expert. Alleen jij kunt bepalen of het wel of niet goed voelt.
Misschien is een salade, hoe gezond die ook zijn, niet het ideale voor jou omdat jij of
je spijsvertering uitgeput zijn geraakt. Wellicht is een warme soep dan ideaal voor jou.
Wees dus vrij om de recepten om te wisselen. De recepten zijn een leidraad om je op
weg te helpen. 

Een gezin heb dat mee-eet 
De recepten zijn in principe bedoeld voor 1 persoon. Soms is het een recept voor
meerdere porties. In dat geval staat dat altijd vermeld bij de ingrediënten. Eten er
meerdere gezinsleden mee, dan kun je de hoeveelheden verdubbelen en aanvullen
waar nodig. Voor een partner die niet wil afvallen en voor de kinderen kun je
extra langzame koolhydraten toevoegen. Voor iedere leeftijd geldt een
andere voedingsbehoefte. Houd hier rekening mee en pas de portie aan op
de voedingsbehoefte van jouw kind(eren).
Je kunt deze bronnen van langzame koolhydraten toevoegen aan de maaltijden. 
Kies zelf wat lekker is bij het gerecht: 

Veel sport:
Bij een actieve levensstijl kun je meer langzame koolhydraten toevoegen. Denk dan
aan een portie havermout (30 gram), zilvervliesrijst of quinoa (30-40 gram), zoete
aardappel (100 gram) of een extra stuk fruit als tussendoortje. Ga je intensief
sporten, neem dan de langzame koolhydraten bij voorkeur daarvoor, zodat je
voldoende energie hebt om te presteren. Na het sporten neem je een portie eiwitten
om je spieren te herstellen. Denk dan aan een kommetje Griekse yoghurt of kwark,
een eitje, portie vlees of vis, eiwitreep of een eiwitshake. 

Vegetariër ben:
Eet je helemaal geen vlees of vis, dan vind je bij elk recept een vegetarische optie. Er
is rekening gehouden met de voedingswaarden zodat het aantal eiwitten grotendeels
overeenkomt. Omdat vlees of vis vaak meer eiwitten bevat dan de plantaardige
opties, raad ik je aan om aanvullend een eiwitshake te nemen.  
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Peulvruchten 
Tempeh 
Biologische tofu (met mate)
Paddenstoelen 
Eieren 
Biologische zuivel 
Quorn (suikervrij, glutenvrij en op basis van mycoproteïne) 

Moeheid 
Hoofdpijn 
Slecht slapen 
Prikkelbaar 

Anders zou je al snel relatief meer koolhydraten of vetten eten. Merk je dat het
zonder aanvullende eiwitshake prima gaat, dan is dit niet nodig. Ervaar je door de
vegetarische variant tussendoor toch vaker trek, kies dan voor een eiwitshake op
basis van ‘whey’ eiwit. Een onbewerkte variant en het liefst van grasgevoerde koeien.
Je kunt ook kiezen voor een veganistisch eiwitpoeder op basis van hennep of erwten.
Je kunt vlees of vis niet vervangen door alleen groentes, daarmee kom je eiwitten te
kort. 
Gezonde vegetarische vleesvervangers zijn: 

Mij niet lekker voel:
Wanneer je lichaam een tijd lang gewend is geraakt aan een bepaald
voedingspatroon, dan is de omschakeling naar een puur en onbewerkt eetpatroon
even wennen voor je lijf. 
Als je veel voeding met snelle koolhydraten eet, dan moet je hele suikerstofwisseling
wennen aan langzame koolhydraten. Als je daarbij ook dagelijks producten met
suiker eet, krijg je afkickverschijnselen als je daar ineens mee stopt en volgens mijn
recepten gaat eten. 
Ervaar je enkele van de onderstaande klachten? 

Dit zijn klachten die horen bij het afkickproces en niets om je zorgen over te maken.
Laat je hierdoor niet demotiveren. Je bent goed op weg om voor altijd van deze
klachten af te komen. De klachten verdwijnen bij de meeste mensen na enkele dagen
tot een week. Merk je dat het niet verbetert, dan kan het zijn dat de porties niet groot
genoeg zijn. Dan ga je ze eerst aanvullen met meer groente en gezonde langzame
koolhydraten of je bouwt het langzaam op middels het 8 weken- stappenplan. 

·
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Snackgroenten met hummus 
Klein schaaltje olijven naar keuze 
Een gekookt ei 
1/3 avocado met Hüttenkäse 
20 gram ongezouten noten etc

Kies als het mogelijk is zelf het restaurant. Je kan namelijk van tevoren al de
menukaart bekijken en zien of het mogelijk is om er een gezonde maaltijd te
kiezen. 
Is het niet mogelijk om zelf het restaurant te kiezen? Kies dan het meest
koolhydraatarme gerecht van de kaart, zoals een maaltijdsalade zonder pasta,
rijst of brood, of een stukje vlees of vis met groenten. 
Heb je een vlees- of visgerecht gekozen, maar wordt dit geserveerd met frietjes,
pasta, noedels of rijst? Vraag of je in plaats daarvan wat extra groenten of salade
mag
Staan er geen koolhydraatarme hoofdgerechten op de kaart? Kies dan twee
koolhydraatarme voorgerechten, zoals een soep en een salade. 
Vraag of het gerecht zonder saus of dressing kan worden geserveerd. Je kunt ook
vragen of de saus apart kan worden geserveerd. 
Sla het broodmandje over. Denk aan de algemene tip om niet met honger naar
een restaurant te gaan. 

Licht je familie en vrienden van tevoren in dat je bezig bent met een 8-weeks
leefstijlprogramma om je gezondheid te verbeteren en vertel ze dat jij je hier
graag tijdens het etentje ook aan wilt houden. 
Leg uit waarom het voor jou belangrijk is om gezond te eten en welk probleem je
wilt oplossen door een gezond eetpatroon te volgen. 
Stel voor dat je eventueel je eigen eten kunt meenemen als dat makkelijker is. 
Vraag om de koolhydraatbron (rijst, pasta, aardappels, etc.) apart te serveren,
zodat je wel de groenten en het vlees of de vis (of wat er dan ook wordt
geserveerd) kunt opscheppen. 

Buiten de deur ga eten:
Ik leg aan de hand van twee situaties uit wat je het beste kunt doen om je nieuwe
levensstijl vol te kunnen houden. Voor beide situaties geldt dezelfde regel. Ga niet
met honger naar een etentje. Het is dan veel moeilijker om verleidingen te
weerstaan! Eet voorafgaand aan het etentje iets kleins, zoals: 

Situatie 1: Je gaat uit eten in een restaurant 
Mijn tips: 

Ga je lunchen? Kies dan een salade, omelet en/of soep (zonder brood).  

Maar onthoudt ook mijn 80/20 regel. Als je wel iets van bovenstaande eet,
geniet er dan oprecht van! ( Deze regel komt in de Video "mijn kijk op
gezonde voeding terug"). 
Situatie 2: Je hebt een etentje bij vrienden/familie 
Mijn tips: 
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Laat je vooral niets opdringen vanwege onbegrip. Houd jouw doel voor ogen en
ga ervoor. Laat een etentje dat niet in de weg staan. 

Gelijke hoeveelheid zaden of pitten 
½ avocado 
1 ei 
2 el olijfolie 

Zwanger ben of borstvoeding geef 
Dit leefstijlprogramma is niet geschikt om te volgen als je zwanger bent, omdat de
ingrediënten en hoeveelheden hier niet op zijn aangepast. Afvallen tijdens je
zwangerschap raad ik dan ook sterk af. Als je borstvoeding geeft mag je de maaltijden
wel gebruiken, maar het is dan noodzakelijk om de hoeveelheid koolhydraten te
verhogen naar circa 200 gram per dag. 

Voedselintoleranties heb 
Zuivel : gebruik de zuivelvrije alternatieven bij elk recept met zuivel.

Noten 
Heb je een notenallergie, kies dan iets van onderstaand lijstje. Een portie (20 gram)
noten vervang je door: 

Gluten 
Het programma is glutenvrij. Heb je echt een glutenintolerantie, houd er dan
rekening mee dat sommige producten, zoals havermout wel in aanraking kunnen
komen met gluten doordat ze in dezelfde omgeving als glutenbevattende producten
worden verpakt. Kies dan altijd voor het glutenvrije keurmerk. 

Niet wil afvallen, maar op gewicht wil blijven of juist wilt aankomen
Ben je op gewicht, dan kun je meer koolhydraten toevoegen. Houd hierbij wel
rekening met je levensstijl, dus ga niet gelijk overboord, want ook gezonde
koolhydraten kun je niet onbeperkt eten. Je kunt bijvoorbeeld wat extra
boekweitrijstwafels toevoegen bij een omelet, een extra stuk fruit eten of een portie
zoete aardappel, zilvervliesrijst of quinoa toevoegen aan je avondmaaltijd.

·
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Maaltijdsoep 
Lunchsalade 
(Pasta)saus 

Budget tips:
Het is altijd goed om praktisch om te gaan met alle ingrediënten. We houden in de
weekmenu’s dan ook zoveel mogelijk rekening met de hoeveelheden, zodat je niet
blijft zitten met restproducten. Ook na dit programma hopen we dat je jouw
maaltijden goed blijft plannen, zodat er niets onnodig verspild wordt. Dat is beter
voor het milieu, maar ook voor de portemonnee :) 
Hieronder onze tips om budgetvriendelijk te koken, zowel tijdens als na het volgen
van dit programma: 

Plannen
Plan vooruit zodat je goed na kunt denken over wat je wilt maken, hoeveel tijd het
kost en wat je daarvoor nog moet halen. Zorg dat je, gebruikmakend van
aanbiedingen, de basisvoorraad altijd in huis hebt (zie boodschappenlijst). Dan kun je
altijd wel iets maken dat toch gezond is. Neem tijdens het bedenken van je eigen
weekmenu vooral de supermarktaanbiedingen even onder de loep. Als je niets in
huis hebt dan kan iets (gezonds) bestellen duur uitpakken. Ook lastminute (en met
trek) boodschappen doen in de supermarkt leidt nog weleens tot minder gezonde of
duurdere keuzes. Investeer éénmalig in glazenbewaarbakjes. Zo kun je ruim koken en
porties bewaren of invriezen. Dat scheelt tijd en budget. 

Fruit tips:
Koop diepvriesfruit in de aanbieding. Zo heb je altijd wat in huis. Wordt vers fruit te
rijp maar krijg je het niet op? Vries het in porties in. Gebruik overgebleven fruit in
gezonde baksels. Denk aan muffins met fruit of bananenbrood bijvoorbeeld. Prima
om per portie in te vriezen. Blend overrijp fruit tot een smoothie. Voeg wat
citroensap toe om verkleuring tegen te gaan. Je kan de smoothie afgesloten tot de
volgende dag in de koelkast bewaren. Mix overrijp fruit tot een fruitmoes en roer
door de Griekse yoghurt. Overgebleven ½ citrusvruchten en/of een handje
granaatappelpitjes geeft een kan met koud water lekker wat smaak. 

Groente:
Wat losse restjes groentes of verse kruiden zijn altijd een perfecte combinatie met ei.
Maak een roerei, omelet of ei-muffin en gebruik daarmee alle restgroentes. Koop
groentes in de aanbieding ruim in. Gebruik ze de eerste avond vers en maak van de
overgebleven groentes bijvoorbeeld: 
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Hummus 
Groenteomelet 
Vulling voor een wrap 

Kook met de seizoenen. 
Dat is goedkoper, lekkerder en bovenal gezonder. Want verse groentes uit het
seizoen zijn op hun best en zitten dan boordevol gezonde voedingsstoffen. Asperges
kan je bijvoorbeeld prima ruim aanschaffen in het seizoen, schillen en invriezen. Met
de schillen kun je dan een lekker aspergesoepje maken :) 

Gebruik je graag verse kruiden? 
Koop liever een goede kruidenplant in plaats van losse zakjes met verse kruiden.
Deze zakjes worden snel oud, terwijl een eigen kruidenplant heel lang mee kan gaan.
Als je wat verse kruiden over hebt kun je ze invriezen of drogen. Meel, noten, pitten
en zaden kan je het beste groot inkopen. Dat is veel goedkoper en deze producten
zijn lang houdbaar. Gebruik het hele product. Braad bijvoorbeeld eens een hele kip in
de oven en gebruik deze helemaal. Je eet een deel na het braden op bij groentes, de
rest pluk je en gebruik je voor in een maaltijdsalade (of je vriest het in). Van het karkas
kun je een lekkere kippenbouillon trekken.

Brood vervangers: 
Brood vervangers (extra recepten kom je verderop in dit document tegen) kun je
maken en in plakjes bijvoorbeeld in de vriezer bewaren. Op deze manier beschik je
altijd over een gezond tussendoortje of als broodvervanger bij een kop soep als
lunch. 

·
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Extra recepten



 
BROODVERVANGERS

Bananenbrood 
Notenbrood

Crackers
 

SAUSJES
Mayonaise 

 
 

VERFRISSEND WATER
 
 

SMOOTHIES
Algemene bereiding 

4 p.m. Smoothie
Red Velvet Smoothie

Wortel Smoothie
 
 
 

RECEPTEN



 

6 grote eieren
kokosmelk naar eigen
inzicht 
2 el honing of 10
dadels, fijngemalen 
80 g roomboter,
gesmolten 
100 g kokosmeel 
70 g amandelmeel 
1 tl Keltisch zeezout 
2 grote rijpe en zachte
bananen 
2 handjes rozijnen,
kort geweekt in
lauwwarm water 
2 tl
natriumbicarbonaat
(bicarbonaat,
zuiveringszout of
wijnsteenzuur) 

INGREDIËNTEN:
 

 

BEREIDING:

1.Verwarm de oven voor op 180 ºC, een
heteluchtoven 170 ºC, met het rek in het midden. 
 2. Beboter een cakeblik van 28 cm. 
3. Doe de eieren in een kom met een beetje zout
en klop ze luchtig met de hand of de mixer. 
4. Prak de bananen fijn en doe ze samen met de
dadels bij de eieren. 
5. Doe wat kokosmelk en roomboter erbij en mix
goed door elkaar. 
6. Doe de kokosmeel en amandelmeel erbij en klop
goed door. 
7. Check of het beslag een ‘vladikte’ heeft, voeg
zonodig meer kokosmelk toe. 
8. Voeg als laatste het bicarbonaat toe en mix dit er
snel en kort door.
9. Spatel nog snel de rozijnen erdoor. 
10. Zet het bananenbrood direct in de oven. 
11. Bak dit brood gedurende 40-55 min., check
eventueel even met de satéprikker of het brood
gaar is. Als de satéprikker er schoon uitkomt is het
brood gaar. 

VARIATIE: - Voeg bijvoorbeeld eens kaneel,
chocolade, cacao, geraspte kokos of stukjes ananas
toe!

 
 

BROOD
VERVANGERS

B A N A N E N B R O O D   

 



 

600 gram noten
(fijngemalen
hazelnoten, walnoten
en/of amandelnoten) 
6 eieren 
flinke klont kokosolie,
eventueel gesmolten
 wat zout 
2-4 el geraspte kokos,
naar smaak meer 
als vulling: tutti frutti,
vijgen, abrikozen,
dadels of andere
gedroogde vruchten,
fijn gemalen. 

INGREDIËNTEN:
 

TIP: Week de gedroogde
vruchten 10 min. in warm
water voor een smeuïgere
variant. 

 

BEREIDING:

1.Verwarm de oven voor op 170 ºC. 
2. Klop de eieren met de kokosolie en wat zout
goed los en schuimig. 
3. Voeg de kokos en de vulling van noten en/of
vruchten toe. 
4. Doe alles in een cakeblik en dek het af met
aluminiumfolie. 
5. Zet het notenbrood in het midden van de oven. 
 6. Verwijder het aluminiumfolie na de eerste 40
min. 
7. Bak vervolgens nog 40 min. zonder
aluminiumfolie of totdat de satéprikker er droog
uitkomt. 

VARIATIE: Hak een deel van de vruchten grof zodat
je ze kunt herkennen in je plakje notenbrood.

VARIATIE: Voeg bijvoorbeeld eens kaneel,
chocolade, cacao, geraspte kokos of stukjes ananas
toe!

 
 

BROOD
VERVANGERS

N O T E N B R O O D   

 



 

180 – 200 g noten en
zaden 
1 el gesmolten
kokosolie  
1 ei 
Keltisch zeezout
versgemalen peper

kruiden naar smaak,
bijv. Italiaanse kruiden,
Provençaalse kruiden,
kerrie of wat je verder
lekker vindt. 

INGREDIËNTEN:
 

EXTRA’S: 

TIP: - Hoe fijner je de
noten en zaden maakt,
hoe dunner je crackers
kunnen worden. Ze zijn
dan ook geschikt als
toastjes.

Laat de crackers goed
afkoelen. Als ze goed
afgekoeld zijn kun je ze
van elkaar losmaken.
Bewaar ze in een
luchtdichte bak. 

BEREIDING:

Leg het bakpapier op het rooster voor een nog
sneller resultaat. 
De baktijd kan per oven verschillen. Houd dit de
eerste keer dat je ze maakt dus goed in de gaten.
Noteer deze baktijd voor de volgende keer.

1.Verwarm de oven voor op 180 ºC. 
2. Doe de helft van de zaden in een hoge
mengkom, samen met de kokosolie en het ei. 
3. Maal het fijn met een staafmixer of in de
keukenmachine. 
4. Doe alles in een grote kom. 
5. Voeg de rest van de zaden, zout, peper en
kruiden naar smaak toe. 
6. Meng alles goed door elkaar tot een soort
deegbal. 
7. Leg een stuk bakpapier op het aanrecht en druk
deels plat. 
8. Leg de deegbal erop en druk het deels uit tot het
plat is. 
9. Pak een ander vel bakpapier en leg dit op het
deeg. 
10. Rol dit uit tot 3-4 mm dik met een deegroller,
houten ronde stok of fles. 
11. Verwijder het bovenste stuk bakpapier. 
12. Snijd de deeglap in vierkantjes of rechthoekjes
zonder het onderliggende bakpapier te
beschadigen. 
13. Plaats nu het geheel van bakpapier met de
vierkante toekomstige crackers op een bakplaat.
14. Zet de bakplaat in het midden van de oven.  Bak
het ongeveer 15 – 20 min. 
15. De crackers zijn gaar als ze lichtbruin zijn,
controleer ze daarom regelmatig. 

 

BROOD
VERVANGERS

C R A C K E R S

 



 

1 eidooier 
2 el citroensap of azijn 
mespunt 

200 ml milde olijfolie 
snufje zout en peper

INGREDIËNTEN:
 

       dijonmosterd

TIP: - Zorg dat alle
benodigdheden op
kamertemperatuur zijn
voor een goed resultaat. 

Te dik: voeg wat
citroensap toe. 
Te dun: klop een eidooier
los en voeg in kleine
beetjes toe.

BEREIDING:

1.Roer de eidooier met het zout, peper en het
citroensap tot een gladde romige massa. 
2. Mix een mespunt dijonmosterd erdoor. 
3. Voeg al roerend druppelsgewijs de olijfolie tot er
gladde gebonden saus ontstaat. 
4. Bewaar de mayonaise in een gesloten pot op een
koele, niet te koude plaats. 
5. Liever niet in de koelkast, want dan verliest de
mayonaise zijn dikte.

 
 

SAUSJES

M A Y O N A I S E

 



 

verschillende soorten
(gewassen) fruit als
ananas, bosbessen,
rode bessen,
frambozen, bramen,
aardbeien, perzik,
citroen, sinaasappel

verschillende soorten
(gewassen) verse
kruiden als munt,
citroenmelisse,
brandnetel,
frambozenblad,
basilicum, oregano 
verse gember (geraspt
of in schijfjes),
citroengras of
serehstengel en of
kardemompeulen
(gekneusd) 
of neem als basis een
zachte smaakvolle
thee zoals groene thee

INGREDIËNTEN:
 

      en of mandarijn 

BEREIDING:

1.Vul een kan met (mineraal)water en voeg de
gewenste smaak toe. 
2. Laat het water in de koelkast op smaak komen.
3. Haal de kan minimaal 30 min. voor het serveren
uit de koelkast om op temperatuur te komen. 
4. Voeg voor het serveren nog wat mineraalwater
toe voor een feestelijk bubbelend effect. 

 
 

WATER

V E R F R I S S E N D  W A T E R

 



BEREIDING:

1.Doe de benodigdheden in een hoge beker,
blender of keukenmachine met een scheut water. 
2. Meng alles draaiend op de hoogste stand tot een
schuimige drank. 
3. Voeg zonodig nog wat extra (mineraal)water toe
om de smoothie te verdunnen. 

Welke dikte vind jij lekker? 

4. Schenk in een groot glas. Alle smoothierecepten
geven een groot glas van 300 ml. Bereiding en
voorbereiding is 5-10 min. in totaal. 
5. Maak de smoothie op de voor jou gewenste dikte
door er extra (mineraal)water aan toe te voegen.

 
 

SMOOTHIES

B E R E I D I N G  V A N  S M O O T H I E S  I N

H E T  A L G E M E E N

 



 

½ mango, geschild en
in blokjes 
100-150 ml kokosmelk
1 el versgeraspte
gember 
eventeel water om de
smoothie te
verdunnen 

Vervang de gember
door karde -
mompoeder en kaneel
voor een kruidige
smaaksensatie.

INGREDIËNTEN:
 

EXTRA’S: 

BEREIDING:

Zie voor de bereiding bij algemene smoothies

 
 

SMOOTHIES

4  P . M .  S M O O T H I E  

 



 

100 g gekookte 

100 g frambozen 
1 el fijngehakte dille 
 (mineraal)water 

Voeg eens extra
pompoenpitten,
(mineraal)water en wat
citroen - sap toe. 

INGREDIËNTEN:
 

       bietjes in stukjes 

EXTRA’S: 

TIP: 
Garneer met 1 of 2
frambozen en wat
fijngehakte dille. 

VARIATIE: 
Vervang de frambozen
voor 2 gepelde
sinaasappelen die je in zijn
geheel fijn maalt.

BEREIDING:

Zie voor de bereiding bij algemene smoothies

 
 

SMOOTHIES

R E D  V E L V E T  S M O O T H I E  

 



 

2-3 bospenen 
1 nectarine of perzik 
1 el vers geraspte
gember 
2 sinaasappelen,
gepeld 
½ tl komijn, gemalen

INGREDIËNTEN:
 

 

BEREIDING:

Zie voor de bereiding bij algemene smoothies

 
 

SMOOTHIES

W O R T E L  S M O O T H I E  

 


